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Installation view | Stanca Soare, All Roads, Are Paved, With Good Intentions, 2022




Stanca Soare

All Roads, 2022

straw, natural dye (blackberries and cranberries), wood, fabric, thread

59 x 85 cm

Stanca Soare

Are Paved, 2022

blocks of cinder and terracotta, wheat, straw, glass

25 x 40 x 25 cm

Stanca Soare

With Good Intentions, 2022

video, wood, fabric, thread, glue 
video duration: 20'11", frame: 26 x 41 cm, curtain: 190 x 233 cm



(EN) The three works All Roads, Are Paved, With Good Intentions – conceptualized in close 
connection – are the result of an ethnographic research on grain residues and their recuperative 
potential, carried throughout the summer season in the village of Miroși (Argeș county). The work puts 
into perspective the relationship between humans and the natural environment around current 
practices of construction/wastage in relation to straw, influenced by the local agricultural dynamics 
and the customs of the villagers. By approaching the straw, seen as a useless and neglected material, 
the artist questions the waste management resulting from organic residues and the limits of ecological 
practice. Wasted resources and the arguable use of raw materials are brought into discussion, like a 
wake-up call to the current grain crisis in Europe caused by the war. What do we do when there are 
no more grains and all we are left with are the straws? 

Stanca Soare offers three potential answers in relation to this sterile material – as a central symbol in 
folk craftsmanship, raw material in vernacular constructions, and a wastage burnt clandestinely in 
backyards. Each work is both a reaction and a proposition in relation to the potentiality brought by the 
materiality of the straw. Through an exploration of the villagers’ vernacular and mastery techniques, the 
straw is presented either as a braided decorative and practical object, burnt and used in the 
construction of bricks, or wasted through paradoxical and clandestine practices of burning. Details 
such as the motifs of the Romanian traditional blouse deriving from a collective agrarian imaginary, 
shapes of manually made bricks, or the sunlight passing through a frondage become part of the work 
– an experimental approach that walks the plant through fire and makes it rise from its own ashes as 
an enhanced, creative form.  

The plants, ashes, and clod are closely related to their place of origin, the climate and the quality of the 
land in Miroși village, while their formations are compelled by this summer’s harvest season. The 
specificity of the place is reinforced by the existence of a social and economic grassroots system, of 
newly built cooperatives based on the old C.A.P (Cooperatives for Agricultural Production) models, 
which fuel almost the entire local production of grain. As such, the work offers an actual reflection on 
practices of valuing and disregarding natural resources, both from the perspective of a form of a social 
cooperation between humans, and between humans and the organic world. 



(RO) Cele trei lucrări All Roads, Are Paved, With Good Intentions, concepute în strânsă legătură, 
reprezintă rezultatul unei cercetări etnografice realizate de-a lungul verii în satul Miroși (jud. Argeș) 
asupra reziduurilor de grâu și potențialului lor recuperator. Lucrarea pune în perspectivă relația dintre 
oameni și mediul natural în jurul practicilor actuale de construcție/risipă a paiului, influențate de 
dinamicile agricole locale și obiceiurile sătenilor. Prin abordarea unui material nefolositor și neglijat 
precum paiul, artista pune sub semnul întrebării gestionarea deșeurilor provenite din reziduuri organice 
și limitele practicilor ecologice. Resursele risipite și folosirea îndoielnică a materiilor prime sunt aduse în 
ecuație, ca un strigăt către actuala criză europeană a cerealelor provocată de război. Ce facem când 
nu mai sunt grâne și tot ce ne mai rămâne sunt paiele?  

Stanca Soare oferă trei răspunsuri potențiale cu privire la această materie sterilă – ca simbol central în 
artizanatul popular, materie primă în construcțiile vernaculare, dar și o risipă arsă clandestin în fundul 
grădinilor. Fiecare lucrare este atât o reacție, cât și o propunere în raport cu potențialul adus de 
materialitatea paiului. Explorarea unor tehnici vernaculare și deprinderi ale sătenilor arată paiul fie 
împletit ca obiect decorativ util, fie ars și folosit în construcția de cărămizi, fie risipit prin practici 
paradoxale și clandestine de ardere. Detalii precum motivele iilor provenite dintr-un imaginar colectiv 
agrar, formele de cărămizi făcute manual sau propagarea razelor de soare prin frunziș devin parte din 
lucrare – o abordare experimentală care trece planta prin foc și o face să renască din propria cenușă 
ca formă potențatoare și creativă.  

Plantele, cenușa, țărâna sunt strâns legate de mediul de proveniență, de climatul și calitățile 
pământului din satul Miroși, iar alcătuirea lor este constrânsă de anotimpul recoltei de vară de anul 
acesta. Specificitatea locului este întărită de existența unui ecosistem social și economic inițiat de jos 
în sus prin constituirea unor cooperative noi bazate pe modelul vechi al C.A.P.-urilor, care alimentează 
aproape integral producția locală de grâu. Astfel, lucrarea oferă o reflecție reală a practicilor de 
valorificare și neglijare a unor resurse naturale, atât din prisma unor forme de cooperare sociale din 
sfera umană, cât și dintre uman și lumea organică.



STANCA SOARE 
”I contemplate installations and performances from the perspective of a narrative that lies underneath 
the surface. I put up subliminal stories with dotted-line paths to be guessed by linking elements to one 
another. I stick to the contextual and episodic. I visualize each new chapter as free to convey a 
different topic. I fit the pieces in a character – décor – object triangle-like scenario. I research 
vernacular techniques and display the objects in theatre-like sets. I was born in 1995 in Bucharest, 
studied in France and I live and work between Giverny (France) and Miroși (Romania).” 

„Privesc instalația și performance-ul ca narațiuni ce trăiesc în spatele aparențelor. Inventez cu linii 
punctate povești subliminale ce se ghicesc prin conectarea elementelor între ele. Rămân contextuală 
și episodică. Vizualizez fiecare nou capitol ca pe o ocazie de a aborda un subiect diferit. Potrivesc 
piesele într-un scenariu triunghiular simplu format din personaj – decor – obiect. Cercetez tehnici 
vernaculare și aranjez obiectele într-un cadru scenic. M-am născut în 1995 în București, am studiat 
în Franța și trăiesc și lucrez între Giverny (Franța) și Miroși (Argeș).”

—



Installation view | Lucia Ghegu, Save the Seeds 3, and Diana Popuț, Fragments Series, 2022



Lucia Ghegu

Save the Seeds 3, 2022

oil-based marker on polyethylene foil, thermal-transfer printing on insect 
net, wood

319 x 136 cm

Lucia Ghegu

Save the Seeds 1, 2022

oil-based marker on polyethylene foil, thermal-transfer printing on insect 
net, repurposed wood

102 x 150 x 4.8 cm



(EN) Lucia Ghegu’s new series of works Save the Seeds expands her research on modular 
architectural structures – solariums or greenhouses – where plants are grown and protected. Following 
an intervention in her grandmother’s solarium (SOLAR/I was looking for you to find myself, 2017-18), 
the artist articulates a personal narrative based on the surrounding context of this solarium, which was 
built with simple materials on an urban plot of land her family recovered when the town of Zimnicea 
was almost entirely torn down after the 1977 earthquake. Similar to the ways in which the artist’s 
grandmother used the lot – empty after the demolitions – to grow plants, small plots nestled between 
the newly built blocks of flats were also turned into modest gardens. 

Save the Seeds consists of three-dimensional assemblages that bring together geometric drawings of 
fictional hybrid solariums made on polyethylene foil (commonly used for this type of construction), 
photo collages of images from the grandmother’s solarium which the artist printed using thermal 
transfer on anti-insect nets, and, in some cases, repurposed wood frames from old greenhouses. The 
graphic and photographic layers, together with the density of the materials and images used by the 
artist, form complex visual landscapes enclosing and opening up at the same time the inherent 
potential of these human-made constructions in relation to the organic world.  

In the context of overproduction and soil depletion due to monocultures and industrialization, the idea 
of solarium at a micro level, insular or personal, can be seen as an alternative, resilient model. Lucia 
Ghegu makes use of hybridization and fiction to (re)compose this architectural structure, opening up a 
conversation about sustainable micro-systems of cultivation that offer plants conditions to thrive and 
shelter from the harmful effects of climate change.



(RO) Seria nouă de lucrări a Luciei Ghegu, Save the Seeds, pornește de la cercetarea unor structuri 
arhitecturale tipizate – solariul sau sera – construite de om pentru cultivarea și protecția plantelor. După 
o intervenție anterioară în solariul bunicii (SOLAR/I was looking for you to find myself, 2017-18), artista 
dezvoltă acum o narațiune personală legată de contextul în care se află acest solariu, ridicat din 
materiale simple pe terenul de pământ al familiei, reintrat în folosința acesteia după ce orașul Zimnicea 
a fost demolat aproape în totalitate în urma cutremurului din 1977. Similar cu felul în care pământul, 
viran după demolare, este folosit de bunica artistei, alte petice de pământ strecurate printre blocurile 
nou construite au fost transformate în mici grădini cultivate de locatarii din zonă. 

Save the Seeds constă în asamblaje tridimensionale formate din desene geometrice reprezentând 
ficțiuni arhitecturale ale unor solarii hibride, realizate pe folia de polietilenă specifică acestora, colaje 
fotografice din solariul bunicii artistei, transferate termic pe plase anti-insecte, și, în unele cazuri, rame 
de lemn recuperate din foste sere. Suprapunerea straturilor grafice și fotografice, precum și densitatea 
materialelor și a imaginilor folosite construiesc peisaje vizuale complexe care închid și, totodată, 
deschid potențialul acestor construcții create de om în legătură cu lumea organică. 

Pe fondul supraproducției, al epuizării și desecării solurilor prin monoculturi și industrializare, conceptul 
de solariu la nivel micro, insular sau personal, poate fi privit ca un model alternativ, rezilient. Lucia 
Ghegu compune și recompune prin hibridizare și ficțiune acest ansamblu arhitectural pentru a 
deschide o conversație mai largă asupra unor micro-sisteme sustenabile de cultivare, în care plantele 
se pot dezvolta și unde pot fi protejate de efectele dăunătoare ale schimbărilor climatice.



After her studies in engineering, graphic arts and product design, LUCIA GHEGU earned a research 
scholarship at Accademia di Romania in Rome (2018-2020) where she developed an artistic project 
on the impact of post-communist migration on Romanians living in Italy. In her recent work, which 
includes large-scale drawings, light installations and objects at the border between sculpture and 
product design, she is interested in the architectural space, mobility understood as fluidity, migration, 
community, identity, the constant tension between expectations and reality, as well as the aesthetics of 
the image. Lucia frequently chooses drawing as a remedy against the hyper-technological trend – a 
quick and spontaneous note that mediates the transition from idea to object and documents the 
process. Personal history is often the starting point in her research, which expands in relation with 
other disciplines – anthropology, sociology or architecture. Lucia seeks the intersections between 
personal and universal stories, aiming to ask questions, to push direct experiences and not to offer 
answers or categorical situations.

După ce a studiat inginerie, grafică și design industrial, LUCIA GHEGU a obținut o bursă de cercetare 
la Accademia di Romania din Roma (2018-2020), în cadrul căreia a dezvoltat un proiect artistic despre 
impactul migrației post-comuniste asupra românilor din Italia. În lucrările sale recente, care includ 
desene de mari dimensiuni, instalații luminoase și obiecte aflate la granița dintre sculptură și designul 
de produs, este interesată de spațiul arhitectural, mobilitatea înțeleasă ca fluiditate, migrație, 
comunitate, identitate, tensiune constantă între așteptări și realitate, dar și de estetica imaginii. Lucia 
alege frecvent desenul ca antidot la hiper-tehnologizare – o notă rapidă și spontană care mediază 
trecerea de la idee la obiect și documentează procesul. Istoria personală reprezintă adesea punctul de 
plecare în cercetarea ei, care se dezvoltă prin împletirea cu alte discipline – antropologie, sociologie 
sau arhitectură. Lucia caută punctele de intersecție dintre poveștile personale și universale, urmărind 
să pună întrebări, să împingă spre experiențe directe și să nu ofere răspunsuri sau situații categorice.

—



Installation view | Lucia Ghegu, Save the Seeds 1, and Diana Popuț, Fragments Series, 2022




Diana Popuț

Fragments Series, 2022

perforated marble

21 x 27 x 8 cm

Diana Popuț

Fragments Series, 2022

polished marble

22 x 20 x 11 cm

Diana Popuț

Fragments Series, 2022

perforated marble

20 x 34.5 x 13.5 cm

Diana Popuț

Fragments Series, 2022

Giclée print on Breathing Color Optica One paper

52.5 x 70 cm (54.5 x 72 x 4 cm framed)



(EN) The new series Fragments continues Diana Popuț’s earlier recontextualization of marble as an 
artistic object in relation to the concept of limit. Working with the complex landscape of a marble 
quarry in the village of Alun (Hunedoara county), the artist has researched the fascinating history of the 
place, where an exploitation began in the 19th century to decorate lavish palaces in Budapest and 
Vienna during the Austro-Hungarian empire, and went on throughout the communist period, mainly for 
the embellishment of the People’s House with marble of different colors (ochre, white, black, and pink), 
but also for building road pavements, houses, churches, and barns by the local population. Both the 
quarry and the village were abandoned more than 20 years ago, as a result of a political decision to 
ban the exploitation. In the absence of anthropogenic activity, nature resumed its course of territorial 
assimilation and expansion, giving rise to new organic layers – gray and red caused by the specific soil 
in the area – and highlighting a distinctive aesthetic created by the mix of natural and industrial 
interventions.  

The artist selects a limited number of marble pieces, approaches them as fragments of an organic 
entity, and intervenes using three main gestures in relation to them – observation, washing, and 
perforation – to reveal the continuous alteration of the natural environment’s condition and the 
synergetic accumulations of irreversible traces. The gesture to wash the rocks reflects a form of 
purification and an attempt to overcome the past, which cannot be erased, but can be 
counterbalanced with care and accountability for the future. After the washing, the particularities of the 
marble pieces become more noticeable (their consistency, granulation, veining, and calcite texture), 
while their artistic recontextualization transforms them into fragments with an anatomical aesthetic. 
The artistic gesture to perforate the rocks alludes to the infinitesimal changes taking place in the 
natural world which, by adding up, come to change reality and implicitly  the environment.  

Fragments Series suggests an extensive vision on the notion of limit, from understanding the 
quantitative limits of the natural resources to grasping the extreme actions of exploiting these 
resources – excessive mining for the production of non-value, followed by the lack of creative and 
ethical use of valuable resources, now eroded. In this context, Diana Popuț’s interventions and results 
– a series of objects that unveil the inherent artistic potential of marble – can be seen as a gesture of 
restoring nature for the privilege of using its resources.

Click here to watch a video filmed by the artist at the marble quarry in Alun.

https://vimeo.com/747397643


(RO) Seria nouă Fragments continuă un proiect al Dianei Popuț de recontextualizare a marmurei ca 
obiect artistic în relație cu conceptul de limită. Lucrând de această dată cu peisajul complex al carierei 
de marmură din satul Alun (jud. Hunedoara), artista a cercetat istoria fascinantă a carierei și a 
descoperit o exploatare care a început în secolul al XIX-lea pentru împodobirea palatelor din 
Budapesta și Viena din perioada Imperiului Austro-Ungar și care a continuat în perioada comunistă 
pentru decorarea Casei Poporului, datorită nuanțelor de ocru, alb, negru și roz ale marmurei extrase 
de aici, dar și pentru construcția locală de pavaje, case, biserici și șure de către săteni. Cariera din 
Alun și întregul sat au fost abandonate acum peste 20 de ani, ca urmare a unei decizii politice de 
interzicere a exploatării. În acest timp, în lipsa activităților antropogene, natura și-a reluat cursul de 
asimilare și extindere, creând învelișuri organice gri și roșii – culori datorate tipului de sol din zonă – și 
aducând astfel la lumină o estetică aparte, rezultatul amestecului de intervențiile naturale și industriale 
din trecut. 

Artista culege un număr limitat de roci de marmură ca fragmente dintr-un tot organic și folosește trei 
gesturi principale în interacțiunea cu ele – observarea, spălarea și perforarea – pentru a releva condiția 
continuă de actualizare a mediului natural și acumulările sinergice de urme ireversibile. Pentru ea, 
gestul spălării este o formă de purificare și încercare de depășire a trecutului, care nu poate fi anulat, 
dar poate fi contrabalansat cu grijă și responsabilitate față de viitor. În urma spălării, particularitățile 
bucăților de marmură  devin mai evidente (consistența, granulația, venatura, calcitul din compoziție), 
iar recontextualizarea artistică le metamorfozează în fragmente cu o estetică anatomică. Gestul artistic 
de perforare a rocilor face trimitere la schimbările infinitezimale din natură, care prin acumulare 
modifică realitatea și, implicit, mediul înconjurător. 

Fragments Series propune o viziune amplă asupra noțiunii de limită, de la limitele cantitative ale 
resurselor naturale, până la extremele acțiunilor de exploatare a acestor resurse – un exces extractiv 
pentru producerea de non-valori, urmat de lipsa unei valorificări creative și etice a unor resurse 
prețioase, acum erodate. În acest context, intervențiile Dianei Popuț și rezultatul lor – o serie de 
obiecte care scot la lumină potențialul artistic intrinsec al rocilor de marmură – pot fi privite ca un gest 
reparator față de natură pentru privilegiul de a-i folosi resursele.

Urmăriți aici un video filmat de artistă la cariera de marmură din Alun.

https://vimeo.com/747397643


DIANA POPUȚ (b. 1994, in Cluj-Napoca) completed her Bachelor in Visual Arts at the University of 
Art and Design in Cluj-Napoca. In 2015 she studied with an Erasmus scholarship at Universidad de 
Castilla-La Mancha, in Cuenca, where she developed her first installation, titled Sine qua non. In 2016, 
with the same type of scholarship at Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, she started the 
Finestre series – a long-term project. During 2020 she was part of the Erasmus Mobility for Placement 
at Laurentiu Adrian Craioveanu studio in Lodi, Italy, where she learned new sculpture techniques and 
started her series of marble works using materials from the alluvial soil of the river Adda. The mobility 
took place within her Ph.D. at the University of Art and Design, Cluj-Napoca, that she has completed 
in 2022. Currently she lives and works in Cluj-Napoca and Bucharest.

DIANA POPUȚ (n. 1994, în Cluj-Napoca) este licențiată în Arte Vizuale la Universitatea de Artă și 
Design din Cluj-Napoca. În 2015, a studiat cu o bursă Erasmus la Universidad de Castilla-La Mancha, 
din Cuenca, unde a dezvoltat prima ei instalație, Sine qua non. În 2016, tot cu o bursă Erasmus, la 
Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, a început seria Finestre – un proiect pe termen lung. Pe 
parcursul anului 2020, prin programul Erasmus - Mobility for Placement, a învățat noi tehnici de 
sculptură în atelierul lui Laurențiu Adrian Craioveanu din Lodi, Italia, și a început seria lucrărilor sale în 
marmură, folosind materiale din aluviunile râului Adda. Mobilitatea s-a desfășurat în cadrul doctoratului 
ei de la Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca, pe care l-a încheiat în 2022. În prezent trăiește și 
lucrează în Cluj-Napoca și București.

—



Installation view | Thea Lazăr, World (Conophytum wettsteinii), 2021, World (Aloidendron dichotomum), 2021,

Lost Landscapes of a Desert Age, 2022, and World (Lithops hermetica), 2022




Installation view | Thea Lazăr, World (Welwitschia mirabilis), 2021, and World (Selaginella lepidophylla), 2022




Thea Lazăr

World (Lithops hermetica), 2022

digital print on textured textile fabric, glass beads 
270 x 25 cm

Thea Lazăr

World (Selaginella lepidophylla), 2022

digital print on textured textile fabric, glass beads

240 x 30 cm



Thea Lazăr

World (Welwitschia mirabilis), 2021

digital print on textured textile fabric

45 x 140 x 35 cm

Thea Lazăr

Lost Landscapes of a Desert Age, 2022

4K video, stereo sound

duration: 5’36"

edition: 1/5 + 1 AP

Thea Lazăr

Left: World (Conophytum wettsteinii), 2021

digital print on textured textile fabric, glass beads

220 x 30 cm


Right: World (Aloidendron dichotomum), 2021

digital print on textured textile fabric, glass beads

260 x 20 cm



(EN) Thea Lazăr’s installation work departs from her long-term observation and research on several 
endemic plants that survive the dry and harsh condition of the Namib and Chihuahuan deserts. 
Consisting of five spheres and a new video work, the installation draws a speculative connection 
between the draughts caused by climate change and a fictitious global scenario of desert-plants 
monocultures surviving in the absence of water or rain. The artist offers different visual alternatives in 
the form of soft planets displayed as a constellation of potential resilient “Worlds” sustained by the 
plants’ potency for adaptability and survival. The video work Lost Landscapes of a Desert Age leads 
the viewer into a magnified experience of these desertified landscapes, set along a narrative 
questioning scarcity, endurance and the passing of time.     

Thea’s interests in desert plants began with her frequent visits at the Botanical Garden and Museum in 
Cluj where she encountered the fossilized exhibit of Welwitschia mirabilis. Considered a fossil plant 
because of its ancient lineage with some individuals living up to 1,500 years, this plant is truly “one of a 
kind”, with no relatives in its order. Having two continuously growing long leaves, it can capture water 
from the desert fogs and the morning dew and live comfortably in the harshest of the deserts.  

This ability to wait for moisture is what enables many plants to survive in the dry zone. Conophytum 
wettsteinii and Lithops hermetica are both similar succulent plants which immediately come to life and 
flower when it rains, to ensure the propagation of the species. While Conophytum lets last years’ dry 
leaves cover and protect it from animals, Lithops submerges almost the entirety of its body 
underground to protect it from the heat. Similarly, Selaginella lepidophylla, or the resurrection plant, 
dries out almost completely without water, its stems curling into a tight ball letting the wind carry her 
away like a tumbleweed. It can travel around for years until it finds water, quickly opening in a beautiful 
green fern-like moss. Meanwhile, Aloidendron dichotomum, the quiver tree, found the opposite 
solution. Growing a tall white trunk to reflect the sun, it raised its leaves up from the ground and the 
predators. Its thick trunk and leaves are capable of holding in water for long periods of time. 



(RO) Instalația Theei Lazăr se bazează pe activitatea ei îndelungată de observare și cercetare a mai 
multor plante endemice din mediul arid și aspru al deșerturilor Namib și Chihuahuan. Constând în cinci 
sfere și o lucrare video nouă, instalația face o legătură speculativă între secetele provocate de 
schimbările climatice, pe de o parte, și un scenariu fictiv care ar presupune, la nivel global, monoculturi 
cu plante deșertice capabile să supraviețuiască fără apă sau ploaie, pe de altă parte. Artista propune 
diverse alternative vizuale sub forma unor planete moi prezentate ca o constelație de potențiale 
„Worlds” (lumi) reziliente, susținute de adaptabilitatea și forța plantelor. Lucrarea video Lost 
Landscapes of a Desert Age oferă privitorului o experiență potențată a acestor peisaje deșertificate, 
prin intermediul unei narațiuni care aduce în discuție ideile de precaritate, rezistență și trecere a 
timpului. 

Interesul incipient al Theei față de plantele deșertice coincide cu vizitele ei dese la Grădina Botanică și 
Muzeul Botanic din Cluj, unde a descoperit un exemplar fosilizat de Welwitschia mirabilis. Considerată 
o plantă fosilă datorită înrudirii sale cu exemplare care trăiau până la 1.500 de ani, această plantă este 
cu adevărat „fără pereche”, fiind singura din specia ei. Având două frunze lungi care cresc necontenit, 
colectează apa din ceața formată în deșert pe timpul nopții și din roua dimineții și astfel reușește să 
crească fără probleme în condiții extreme.  

Această capacitate de a aștepta ca atmosfera din jur să devină umedă permite multor plante să 
supraviețuiască în zonele aride. Conophytum wettsteinii și Lithops hermetica sunt două plante 
suculente asemănătoare care, atunci când plouă, înfloresc imediat pentru a asigura propagarea 
speciei. În timp ce prima își păstrează de la un an la altul frunzele uscate pentru a se acoperi și apăra 
de animale, cea de-a doua își afundă corpul aproape în întregime în pământ pentru a se feri de 
căldură. Similar, Selaginella lepidophylla, cunoscută și ca planta învierii, se usucă aproape complet fără 
apă, ceea ce face ca tulpinile să i se încolăcească strâns, iar planta să fie purtată de vânt ca un ghem 
de iarbă uscată. Poate călători astfel timp de ani de zile, până când găsește apă, moment în care se 
deschide rapid într-un mușchi verde asemănător cu o ferigă. La rândul său, Aloidendron dichotomum, 
sau arborele tolbă, a dezvoltat o soluție diametral opusă. Având un trunchi înalt și alb care reflectă 
soarele, și-a ridicat frunzele de la sol la o înălțime suficientă pentru a se păzi de prădători. Trunchiul 
gros și frunzele arborelui pot colecta și menține apa pentru perioade lungi de timp.



THEA LAZĂR lives and works in Cluj-Napoca, Romania. She graduated from the University of Art and 
Design in the same city and studied with a scholarship at the Academy of Art in Szczecin, Poland. Her 
practice is mainly digital but meant to live offline, in installations that have come to include textiles and 
plants. Her plants are telling larger stories about the environment, the planet and socio-political 
situations through local or untold tales. Thea is looking for the space where the past and the future 
meet and the place where science and pseudoscience blur the lines to create a new narrative, often 
through combining mythological stories with outer space imagery. Since 2016 she's been a member 
of the Aici Acolo collective – an artist-run project focused on promoting young and emerging artists by 
organizing exhibitions in unused or abandoned spaces in Cluj-Napoca. 

THEA LAZĂR trăiește și lucrează în Cluj-Napoca, România. Absolventă a Universității de Artă și 
Design din același oraș, a beneficiat de o bursă la Academia de Artă din Szczecin, Polonia. Practica ei 
este în principal digitală, dar menită să trăiască offline, în instalații care adesea includ textile și plante. 
Plantele ei spun povești despre mediu, planetă și situații socio-politice, evocând povești locale sau 
neștiute. Thea caută spațiul unde trecutul și viitorul se întâlnesc și locul în care limitele dintre știință și 
pseudoștiință se estompează, dând naștere unor noi narative, adesea prin juxtapunerea poveștilor 
mitologice cu imagini ale spațiului cosmic. Din 2016 este membră a colectivului Aici Acolo – un proiect 
artist-run care promovează artiști tineri și emergenți prin organizarea de expoziții în spații nefolosite sau 
abandonate din Cluj-Napoca.

—



Installation view | Andreea Medar & Mălina Ionescu, Livada Mare, 2022 

digital print, liner, glass, video, various plants

variable dimensions




Installation view | Andreea Medar & Mălina Ionescu, Livada Mare, 2022




Installation view | Andreea Medar & Mălina Ionescu, Livada Mare, 2022




(EN) Livada Mare is an interdisciplinary research project on the specificities produced by an accidental 
water discharge in an area in Gorj county, the evolution of the aquatic flora and its impact on the local 
community already undergoing a contraction. The shrinkage of a community directly impacts the  
ecosystem – the flora regulated through agriculture and cultivation  is being replaced by a population 
of wild or savage plants that regain their territory and thus reconfigure it. The area in question is a 
former pasture in the village of Racoți which in time has become a wetland, populated by plants that 
can’t be found on the nearby banks of natural ponds or rivers because of the water’s different 
properties. This new wetland was created by water spilling from a pipe that crosses the mountain 
region, on the route from Izvarna to Craiova.  

For over a decade, due to the low quality of the drinking water – both surface or deep groundwater 
and the public water system –, the entire community has been getting water from this waterpipe 
alone, which is not an official source for local consumption, but has become one by accident. 
Between artificial and natural, a leak on a man-made structure and a territory regained by a series of 
aquatic species, the place is at once marked by the absence of human activity (repairs, maintenance, 
functional infrastructure or a thriving community that would require a larger water supply system) and 
by human intervention – a pipe that supplies water circumstantially to an area which would otherwise 
remain dry. 

The project also researches the particularities that have emerged in the local aquatic flora: the origins 
of the new species – proliferation pattern, chemical composition of the soil, and comparative analysis 
with other wetlands in the region. It investigates the characteristics of both the  flowing and still waters 
through the soil’s configurations, the infiltration rate, and all the factors that made possible the 
transformation of this terrain. Its mapping highlights both the changing phases produced by the 
accident and the subsistence solutions of the community affected by it.



(RO) Proiectul Livada Mare este o cercetare interdisciplinară asupra unei zone din județul Gorj, a 
situației specifice create de o deversare accidentală de apă, a evoluției florei acvatice și a impactului 
asupra comunității locale, aflate de mult timp într-un proces de contragere. Restrângerea unei 
comunități are mereu consecințe directe asupra ecosistemului – trecerea de la o floră controlată de 
agricultură și cultivare la o populație de plante sălbatice sau sălbăticite care își recâștigă teritoriul și 
astfel îl reconfigurează. Zona de cercetare este o pășune din localitatea Racoți care s-a transformat în 
timp într-o mlaștină, populată de plante de apă specifice care nu se regăsesc pe malul bălților naturale 
sau al râurilor din zonă datorită proprietăților diferite a apei. Această nouă suprafață umedă a fost 
creată de apa care se scurge dintr-o conductă de alimentare și care traversează regiunea, pe traseul 
Izvarna - Craiova.  

Din cauza calității inferioare a apei potabile în sat – atât cea din pânzele freatice de suprafață sau 
profunzime, cât și a celei tratate –, întreaga comunitate a ajuns să se aprovizioneze în exclusivitate, de 
mai bine de un deceniu, cu apă de la această conductă care nu este destinată consumului local, ci o 
alimentează datorită unui accident. Între artificial și natural, între accident suferit de o structură man-
made și teritoriu recâștigat de o serie de specii acvatice, locul este în același timp unul care s-a 
dezvoltat astfel datorită absenței activității umane (reparații, mentenanță, o infrastructură funcțională 
sau o comunitate suficient de activă și numeroasă cât să necesite un sistem de alimentare cu apă mai 
amplu), și unul care se datorează integral unei intervenții umane – o conductă care aprovizionează 
accidental cu apă o zonă altfel uscată.  

Proiectul cercetează, de asemenea, particularitățile apărute în flora locală acvatică: originea speciilor 
nou apărute – pattern de proliferare, compoziție chimică a solului și analiză comparativă cu alte zone 
umede din regiune. Sunt investigate caracteristicile acestei ape curgătoare și stătătoare în același 
timp, inclusiv prin prisma configurației solului, a ratei de infiltrare și a tuturor factorilor care au făcut 
posibilă transformarea acestui teritoriu, a cărui cartografiere trasează simultan evoluția unui accident și 
a unor soluții de subzistență.  



ANDREEA MEDAR and MĂLINA IONESCU (Romania) have been working together since 2017. 
Their collaborative projects include land art interventions, environments, performances, installations, 
and inter/social media and digital artworks. Their practice is both a dialogue and a convergence of two 
monologues that investigate and play with themes such as code, cipher, collective and shared 
memory, maps and the way friendship appears, grows and develops its specific and profound mode 
of communication. Selected projects: Viae Ferrae II (2021), Hypercube II (2021), Hypercube (2020), 
᎒ᚗ~ㆨ꒿ ꕇ꒿ʭᦔ (2020), Viae Ferrae (2019), NOW/NO (2019).

ANDREEA MEDAR și MĂLINA IONESCU lucrează împreună din 2017. Proiectele lor dezvoltate în 
colaborare includ intervenții de land art, performance-uri, instalații și lucrări digitale și inter/social 
media. Practica lor este deopotrivă un dialog și convergența a două monologuri care investighează, 
uneori în cheie ludică, teme precum codul, cifrul, memoria colectivă, cartografia și felul în care prietenia 
apare, înflorește și dă naștere unui mod specific și profund de comunicare. Printre proiectele lor se 
numără: Viae Ferrae II (2021), Hypercube II (2021), Hypercube (2020), ᎒ᚗ~ㆨ꒿ ꕇ꒿ʭᦔ (2020), Viae 
Ferrae (2019), NOW/NO (2019).

—



Installation view | Anca Bucur, Corporeal Red, 2022

video essay, textile pieces, aluminum objects, ceramic seed pods

video duration: 9’53’’, textile pieces: each 100 x 350 cm, aluminum objects: each 35 x 45 cm



Installation view | Anca Bucur, Corporeal Red, 2022




(EN) Corporeal Red is an artistic research project spanning over a period of about 3 years on the 
bauxite extraction and aluminum production industry, centered around the bauxite waste pond located 
near the waters of the Danube Delta in Romania. Known as the principal ore in the production of 
aluminum, bauxite is shipped to Romania from Sierra Leone. It is one of the most mined minerals in 
the world, particularly in territories rich in natural resources from the Global South, due to its extensive 
use in almost every sector of the economy, from military equipment, the construction of planes and 
automobiles, to food industry. The residues from its refining process constitute one of the most 
abundant industrial waste on the planet, widely known as sludge or red mud. 

Through a video-essay, textiles and objects made of recycled aluminum and ceramic, Corporeal Red 
proposes a critical reading on the landscape of ruins and its reminiscent social ecologies, trying to 
situate them both in the regional context of East Europe and in the transnational context of an 
extractive capitalist system. By proposing to make visible not only the ruining, but also the precarity of 
a local geography, Corporeal Red addresses the history of geopolitical and economic hierarchies and 
the ways in which they influence the choice and the settlement of the areas of exploitation, production 
and decantation. In the swirl of this universalized logic of commodification, land becomes the main 
source of profit accumulation. And since it represents the essential infrastructure of life, its economic 
conditioning and deprivation of agency also extends to the human and nonhuman sociologies 
inhabiting it and with whom it lives in a relation of codependency. 

Corporeal Red attempts at encompassing an understanding of land beyond the industrial framework 
referred to by the extractive context and to open up the discussion for agroecologies which, affected 
by the red mud, continue to develop in the proximity of these scenarios. What type of plants survive 
near a toxic waste pond? How do they respond to the contamination with alkaline chemicals? What 
about the land? How does the entrails of the local soil respond to the refining waste of a mineral 
belonging to another continent? And most importantly, how do they fight back? The project is also a 
part of the artist’s larger preoccupation, of eco-feminist and decolonial orientations, about the 
relationship between land, corporeality, social reproductive labor and the ways in which they intersect.



(RO) Corporeal Red este un proiect de cercetare artistică întinzându-se pe o durată de aproximativ 3 
ani despre industria de extracție a bauxitei și de producere a aluminiului, având ca punct central lacul 
artificial de deșeuri de bauxită situat în apropierea apelor Deltei Dunării din România. Fiind cunoscută 
ca principala materie brută de producție a aluminiului, bauxita este adusă în România din Sierra Leone. 
Aceasta se numără printre cele mai extrase minereuri din lume, mai ales în teritoriile bogate în resurse 
naturale din Sudul Global, datorită utilizării sale extinse în aproape fiecare sector economic, de la 
echipamente militare la fabricarea de avioane și automobile, până la industria alimentară. Reziduurile 
procesului său de rafinare constituie unul dintre cele mai abundente deșeuri industriale la nivel planetar 
și sunt cunoscute sub denumirea de șlam sau nămol roșu. 

Folosindu-se de video-eseu, textile și obiecte din aluminiu reciclat și ceramică, Corporeal Red propune 
o abordare critică a peisajului ruinei și a ecologiilor sociale reminiscente acestuia pe care încearcă să le 
încadreze atât în contextul regional al Europei de Est, cât și într-unul transnațional, al sistemului 
capitalist extractivist. Propunându-și să aducă în sfera vizibilității nu doar ruinarea, ci și precaritatea 
unor geografii locale, Corporeal Red adresează istoria de formare a relațiilor ierarhice ale economiei 
politice globale și modul în care acestea influențează alegerea și stabilirea unor zone de exploatare, 
producție și decantare. În siajul acestei logici universalizatoare de comodificare, pământul devine 
principala resursă de acumulare a profitului. Cum însă acesta reprezintă infrastructura esențială a vieții, 
condiționarea sa economică și privarea de agentivitate se extind totodată și asupra sociologiilor umane 
și non-umane care îl locuiesc și cu care se află într-o relație de co-dependență. 

Corporeal Red încearcă să cuprindă o înțelegere a pământului dincolo de cadrul industrial pe care 
contextul extractiv îl referă și să desfacă discuția spre agro-ecologiile care, deși afectate de șlamul 
roșu, continuă să se dezvolte în proximitatea unor astfel de scenarii. Ce fel de plante supraviețuiesc în 
preajma unui deșeu toxic? Cum răspund ele contaminării cu substanțe chimice alcaline? Dar solul 
însuși? Cum răspund viscerele unui sol local deșeului de rafinare a unui minereu aparținând altui 
continent? Și mai ales cum ripostează ele? Proiectul face parte, de asemenea, dintr-o preocupare mai 
amplă a artistei, de orientare eco-feministă și decolonială, despre legătura dintre pământ, corporalitate 
și munca de reproducere socială și modalitățile în care acestea se întâlnesc.



ANCA BUCUR is a visual artist and writer, based in Bucharest. She completed her studies in 2018 at 
the University of Bucharest, having a background in literature and cultural studies. Her work is 
research-based and spans different registers and media, including objects, video essays, poetry, and 
performances. Lately, she has been focusing on researching the socio-economic materialities of both 
land and body in relation to local places and histories. She is interested in the epistemological and 
political potentiality of the artwork. Anca Bucur is the author of several texts published in collective 
volumes, part of Literatură și Feminism platform, and an editor at frACTalia press, where she curates 
the Compost collection. 

ANCA BUCUR este artistă vizuală și scriitoare. Și-a finalizat studiile în 2018 la Universitatea din 
București, având o pregătire în literatură și studii culturale. Practica ei artistică se bazează pe cercetare 
și cuprinde diferite registre și medii, incluzând obiecte, eseuri video, poezie și performance. În ultimul 
timp, s-a axat pe cercetarea materialității socio-economice a pământului și a corpului în raport cu 
spații și istorii locale. Este interesată de potențialul epistemologic și politic al operei de artă. Anca 
Bucur este autoarea mai multor texte apărute în volume colective și parte a platformei Literatură și 
Feminism și a editurii frACTalia, unde curatoriază colecția Compost. Lucrează și trăiește în București. 

—



Installation view | Amaia Molinet, Helix, 2018-2022

HD video, 5 snail drawings on burnt wood, fossils 

video duration: 13'13”, drawings: each 60 x 40 cm, fossils: various dimensions



Installation view | Amaia Molinet, Helix, 2018-2022




(EN) The main work consists of a personal exploration on snails and their fossil ancestors, which have 
been overlooked as species in the anthropocentric hierarchy despite their ubiquity on Earth since 
thousands of years ago, even before humans. The interest in fossilization lies in its capacity, as an 
organic resource, to suggest and speculate about dystopian scenarios on what a future fossilization 
would look like, through subtle aesthetic possibilities.  

Helix is presented as a video projection in dialogue with other related pieces. In the video, live snails 
move and interact in an aseptic setting alongside fossilized snails. The movements are slow, and the 
shots long, trying to adapt to their rhythm. The gaze of the camera and the sound focus solely on 
trying to convey or suggest what their life and feelings are. The oversized scale of the video projection 
is an attempt to recover the protagonists’ previously denied relevance.   

Addressing the damage inflicted on the natural environment of the snails by multiple fires fueled by 
summer droughts, the work aims at highlighting both the subtle aesthetic characteristics of snail slime 
and its restorative connotations. The pieces that accompany the video projection are made of burnt 
wood on which the snails themselves intervened. The result is a dialogue between snails, their fossils, 
a recreation of their damaged environment, and a final tiny – but hopeful and restorative – gesture.



(RO) Lucrarea principală constă într-o explorare personală pe tema melcilor și a strămoșilor lor 
fosilizați, care au trecut neremarcați ca specie în ierarhia antropocentrică, în ciuda prezenței lor pe 
Pământ de mii și mii de ani, de dinaintea oamenilor. Interesul față de fosilizare derivă din capacitatea 
acesteia, ca resursă organică, de a sugera și inspira scenarii distopice despre cum va arăta fosilizarea 
în viitor, prin intermediul unor posibilități estetice subtile. 

Helix ia forma unei proiecții video, în dialog cu alte piese interconectate. În video, melci vii se mișcă și 
interacționează într-un cadru aseptic, în preajma unor melci fosilizați. Mișcările sunt lente, iar cadrele – 
lungi, într-o tentativă de adaptare la ritmul lor. Imaginea și sunetul se concentrează exclusiv pe 
încercarea de a transmite sau sugera viața și sentimentele acestor ființe. Proiecția video la o scară 
supradimensionată urmărește o recuperare a relevanței ca specie ce le-a fost refuzată până acum 
protagoniștilor. 

În contextul distrugerilor provocate de incendii în habitatul natural al melcilor ca urmare a secetei, 
lucrarea își propune să sublinieze atât caracteristicile estetice subtile ale secreției de melc, cât și 
conotațiile sale de revitalizare. Piesele ce însoțesc proiecția video sunt realizate din lemn ars, pe care 
au intervenit, apoi, chiar melcii. Rezultatul este un dialog între melci, fosilele lor, o recreare a habitatului 
lor afectat de climă și, în final, un gest mic, dar plin de speranță și revitalizant.



AMAIA MOLINET (b. 1988, in Lodosa, Spain) lives and works in Bilbao and Cluj-Napoca. She holds 
a Master in Contemporary, Technological and Performative Art and a Bachelor in Fine Arts from the 
University of the Basque Country. Expanded photography is at the core of her artistic practice 
addressing the relationship between territory and identity, and highlighting landscape’s symbolic 
features. She has been awarded grants and prizes by organizations such as the Guggenheim 
Museum, INJUVE, Spanish Ministry of Culture, Eremuak and the Basque Government, C arte C, 
Centro Huarte, Navarra Culture Department, and BilbaoArte Foundation and she has carried out site-
specific projects and artistic residencies in Western Sahara, Iceland, Austria, Romania, Argentina, 
France, Spain, and the Basque Country. Selected solo exhibitions: Transfăgărășan (Cervantes 
Institute, Bucharest), The Earth may want to be like it was before existing (Hiriartea, Ciudadela de 
Pamplona), Das Paradies (La Taller Gallery, Bilbao), Future Fossils (Archaeological Museum of Bilbao 
and Centro Cultural San Martín, Buenos Aires), Mugak (BilbaoArte Foundation).

AMAIA MOLINET (n. 1988, în Lodosa, Spania)  trăiește și lucrează în Bilbao și Cluj-Napoca. Deține o 
diplomă de Master în Artă contemporană, tehnologică și performativă și o diplomă de licență în Arte 
plastice, obținute la Universitatea din Țara Bascilor. Fotografia extinsă se află în centrul practicii ei 
artistice, care abordează relația dintre teritoriu și identitate și scoate în evidență caracteristicile 
simbolice ale peisajelor. A primit burse și premii de la organizații precum Muzeul Guggenheim, INJUVE, 
Ministerul Culturii din Spania, Eremuak (Guvernul basc), Centrul de Artă Complutense, Centrul de Artă 
Contemporană Huarte și Fundația BilbaoArte, a realizat proiecte site-specific și a beneficiat de 
rezidențe artistice în Sahara Occidentală, Islanda, România, Argentina, Franţa, Spania și Țara Bascilor. 
Printre expozițiile personale se numără: Transfăgărășan (Institutul Cervantes, București), The Earth may 
want to be like it was before existing (Hiriartea, Ciudadela de Pamplona), Das Paradies (La Taller 
Gallery, Bilbao), Future Fossils (Muzeul Arheologic din Bilbao și Centrul Cultural San Martín din Buenos 
Aires) și Mugak (Fundația BilbaoArte).

—



ADELINA LUFT is an unaffiliated curator whose practice emerged and developed in Yogyakarta 
(Indonesia) along decolonial lines of thought and modes of working that favor collaboration, processes 
and interdisciplinarity. Her curatorial projects address trans-local affinities, shared histories, human/
nonhuman relations with land, migration and identity. In 2021 she moved to Bucharest where she 
continues to initiate interdisciplinary and socially-engaged art projects. She is a collaborator at 
tranzit.Bucuresti and a member of the curatorial team for Biennale Jogja Equator 2023, where she 
previously collaborated as assistant curator in 2017 and residency manager in 2015. 
  
Adelina holds a BA from the National University of Political Studies in Bucharest and a MA in Visual Art 
Studies from Gadjah Mada University in Yogyakarta. She often contributes with translations and texts 
about Indonesian art, more recently for the book A History of Photography in Indonesia: From the 
Colonial Era to the Digital Age published by Amsterdam University Press and Afterhours Jakarta. She 
participated in several curatorial programs: What Could Should Curating Do in Belgrade supported by 
Kadist Foundation (Oct-Dec 2022), Kuandu Museum of Fine Art in Taipei (2018), ODD in Bucharest 
(2018), and Curator’s Agenda in Vienna (2016).

ADELINA LUFT este o curatoare independentă. Practica ei s-a format și dezvoltat în Yogyakarta 
(Indonezia) de-a lungul unei gândiri decoloniale și al unor forme de lucru orientate spre colaborare, 
procese și interdisciplinaritate. Proiectele ei curatoriale adresează afinități trans-locale, istorii comune și 
relațiile umanului/nonumanului cu pământul, migrația și identitatea. Din 2021 locuiește în București, 
unde continuă să inițieze proiecte de artă interdisciplinare și angajate social. Este colaborator la 
tranzit.Bucuresti și membru al echipei curatoriale pentru Bienala Jogja Equator 2023, unde a ocupat 
anterior rolul de asistent curator în 2017 și manager de rezidențe artistice în 2015. 

Adelina și-a obținut licența la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București și a 
urmat un master în Studiile Artei Vizuale la Gadjah Mada University în Yogyakarta. Contribuie adesea 
cu traduceri și texte despre arta indoneziană, cel mai recent pentru cartea A History of Photography in 
Indonesia: From the Colonial Era to the Digital Age, publicată de Amsterdam University Press și 
Afterhours Jakarta. A participat în mai multe programe curatoriale: What Could Should Curating Do în 
Belgrad cu o bursă oferită de Kadist Foundation (oct-dec 2022), Kuandu Museum of Fine Art în Taipei 
(2018), ODD București (2018) și Curator’s Agenda în Viena (2016).
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