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ALT MARTIE, 2001 
 
 

În zilele de 30 şi 31 martie 2001, programul „ALT MARTIE” a cuprins un şir de 
evenimente prin care am reflectat împreună asupra condiţiei şi statutului femeilor din 
România de azi, dar nu numai. Această zi a fost sărbătorită prin diverse modalităţi şi prin 
diferite evenimente de natură politică şi/ sau culturală în diverse momente şi locuri. Noi 
am optat pentru un anumit tip de eveniment (care, pe lângă expoziţia de pictură a lui 
Elian şi creaţia  vestimentară a lui Monica Postolache, a transmis mesaje atât prin filme 
cât şi prin discuţii academice şi un performance), şi am decis să abordăm această vastă 
problematică atât în dimensiunea sa politică şi socială, cât şi prin aspectele sale culturale 
şi mentalitare.  

 
 
 

Invitatele la talk showul cu tema ROLUL FEMEILOR ÎN TRANSGRESAREA 
GRANIŢELOR ETNICE au răspuns la rugămintea noastră de a ne povesti despre 
modul în care organizaţiile lor, şi ei/ ele personal se implică în viaţa publică pentru a 
reprezenta interesele femeilor de diferite etnii, despre modul în care militează explicit sau 
implicit pentru apropierea între etnii, abordând acolo unde este cazul şi relaţia lor cu 
feminismul. La discuţii au participat: Au participat: Žarana Papič (feministă, 
antropoloagă, Belgrade Women’s Centre, Universitatea din Belgrad, Serbia), Letiţia 
Marc (preşedinta Asociaţiei Femeilor Ţigănci ‘Pentru Copiii Noştri’, Timişoara), Maria 
Ionescu (directoarea Agenţiei “Împreună”, Bucureşti), Sorina Bumbuluţ (preşedinta 
Artemis – Centru de Consiliere Împotriva Abuzului Sexual şi Violenţei Sexuale, Cluj), 
Claudia Kovacs (de la Asociaţia pentru Emanciparea Femeilor Rome din Cluj), Călin 
Croitoru (de la Fundaţia pentru Şanse Egale pentru Femei din Iaşi), şi moderatoarea 
discuţiei Enikő Magyari-Vincze (antropoloagă, preşedinta Fundaţiei Desire, conferenţiar 
universitar la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj). 

 
Fragmente din discuţii 
 

ZARANA PAPIC 
The word feminism is a very plural word, I don’t think it’s just one definition for 
feminism. In the case of former Yugoslavia we are used with this word, because we had 
some sort of practice during the late ‘70s and during the ‘80s. We did a feminist critique 
of the socialist patriarchy and of the communist party system, and of the mixture of 
socialist and emancipatory discourse and patriarchal heritage, but we could not imagine 
ourselves becoming the political subjects because we were under the glass sealing of 
communism and socialism. The war that had started in the former Yugoslavia in ’91 and 
’92 first in Slovenia, then in Croatia, then in Bosnia-Herzegovina and then Kossovo, 
made many women politically aware, because they were confronted with the violences of 
the totalitarian ethnic and racist wars. It may sound paradoxal, but many women became 
feminist and became politically active and become political subjects, because of this war 
violence. So in each country there were certain reactions from radical women’s activism 
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to resist and contest the nationalist and rasist appeal for hating the other, for transforming 
him/her into The foreigner, into The enemy, into the “Other Race”.  

 
LETIŢIA MARK 
Dacă, în cazul Zaranei, mişcarea feministă a trecut de la teorie la fapte, pentru că situaţia 
conflictuală cerea să nu rămînă în plan teoretic, “Asociaţia Femeilor Ţigănci” a avut şi 
probabil va avea în viitor un drum mai degrabă invers. Noi am pornit de la o realitate, de 
la o analiză a nevoilor a ceea ce se întîmplă într-o comunitate de romi, de la experienţa 
unor familii de romi organizate în stil tradiţional, patriarhal. Iar drumul acesta a fost 
iniţial ca o revoltă împotriva unei stări de fapt, o revoltă împotriva supunerii femeii. Nu 
se poate ca în numele tradiţiei, chiar în numele păstrării identităţii, să fie încălcate 
drepturile fundamentale ale existenţei, drepturile fundamentale ale femeii de a se 
manifesta, de a se afirma. Eu susţin ideea că organizaţiile femeilor rome au o misiune 
mult impregnată cu o valoare suplimentară, pentru că femeile rome sînt discriminate atât 
în interiorul cât şi în afara comunităţii, sunt discriminate ca femei şi ca ţigănci. Visul meu 
rămâne în continuare şcoala. As fi foarte fericită dacă aş reuşi să-mi împlinesc destinul 
conducând o astfel de şcoală. Probabil e un vis poetic în genul lui Sappho, o şcoală pentru 
fete.  
 
MARIA IONESCU 
Personal nu înţeleg foarte bine ce este feminismul, şi nu am pretenţia că sunt o feministă. 
Ascultând-o pe Zarana mi-am dat seama că activităţile Agenţiei “Împreună” sunt mici 
semnale ale organizării noastre în această direcţie. Îmi amintesc însă de conflictele din 
perioada dintre 1990-1996, când mulţi dintre noi, lideri ai comunităţii romilor încercam 
să stopăm aceste evenimente considerate de unii conflicte interetnice, de alţii pogrom. 
Îmi amintesc că am monitorizat conflictele şi abuzurile poliţieneşti, pe care le-am făcut 
publice. Dacă feminism înseamnă o contribuţie la starea generală a naţiunii, atunci sunt şi 
eu o feministă. Eu cred că emanciparea trebuie să vină din interiorul nostru al femeilor, 
specifică fiecărei categorii în parte, pentru că nevoile mele nu sunt şi ale altei categorii de 
femei şi invers. Vă propun de exemplu să ne gândim la exemplul femeii integrate, care 
este considerată de români ca aparţinând comunităţii rome, iar de comunitatea romă ca 
aparţinând comunităţii româneşti. Identitatea acestor femei este desigur cum spune una 
din activistele rome Salomea Romanescu o identitate europeană. Ele învaţă limba romani 
ca limbă de studiu, alături de limba engleză şi franceză. Locul lor este întotdeauna 
nedefinit, poate în statul Rromani Stan, aflat pe internet. 
 

CLAUDIA KOVACS 
Asociaţia noastră este la început de drum. Sîntem nou înfiinţate, din noiembrie anul trecut 
şi fetele care sînt în organizaţie nu au fost tocmai crescute în comunitate. Ne propunem să 
lucrăm în comunităţile de romi din Transilvania, şi mai ales din zona Clujului, 
implementînd programe de planificare familială sau de reinserţie socială pe calea 
calificării. Legat de apropierea noastră de celelalte femei minoritare din Cluj,  eu cred că 
este bine să ne apropiem, să realizăm că indiferent dacă eşti maghiar, sau ucrainian, sau 
german, este tot acelaşi lucru, eşti tot minoritar, şi ai un „complex”, undeva acolo în 
suflet. Ceea ce dorim noi să facem este emanciparea femeilor şi fetelor, vorbesc de fete şi 
de tinere pentru că este mult mai uşor să lucrezi cu o fată tînără decît cu o femeie mai în 
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vîrstă, care deja este trecută prin experienţa vieţii şi nu poate să realizeze că o viaţă poate 
fi trăită şi altfel decît acasă, îngrijind copiii şi făcînd zilnic aceleaşi treburi gospodăreşti. 
Deci ne axăm pe fetele tinere din comunitate care vor, dar pur şi simplu nu au suportul 
moral şi mai ales financiar de a se forma într-o meserie, sau de a urma nişte cursuri prin 
care mai tîrziu să poată să se afirme singure.  
 
CĂLIN CROITORU 
Femeile în România sunt în mod semnificativ slab reprezentate la cele mai înalte nivele 
în afaceri şi în profesiunile lor, ca şi în guvern şi alte domenii ale serviciilor publice. 
Femeile reprezintă astfel o resursă umană care în prezent nu este pe deplin utilizată în 
procesul de transformări complexe economice, politice şi sociale. Cu atât de multe 
probleme cărora trebuie să le facă faţă, România nu-şi poate permite să irosească o 
resursă atât de importantă. Fundaţia noastră şi-a propus să se adreseze, în primul rând, 
femeilor cu o experienţă de muncă semnificativă - dar care nu sunt pregătite pentru 
schimbarea carierei profesionale cerută de privatizare şi de dezvoltarea economiei de 
piaţă -, absolventelor de facultate - cărora le lipsesc abilităţile practice necesare pentru a 
găsi un loc de muncă la cele mai înalte nivele -, precum şi femeilor bine pregătite în orice 
domeniu, care doresc să intre în viaţa publică în urma alegerilor şi au nevoie de susţinere 
în pregătirea lor pentru acest proces. Noi promovăm egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi prin sprijin acordat ridicării statutului social al femeilor şi creşterii vizibilităţii în 
profesiunile şi comunităţile lor. 

 
SORINA BUMBULUŢ  
La început am lucrat foarte mult cu şcolile din oraş, pentru educaţia sexuală în şcoli. 
Iniţial, reacţiile din partea colectivului didactic erau destul de circumspecte: de ce vrem 
să vorbim despre asta, şi de fapt ce fel de mentalitate vrem să implantăm tinerilor, oare nu 
o să le dăm idei dacă vorbim despre violuri, sau tentative de viol? La vîrsta asta, tinerele 
preiau ceva ce există în cultură, în societate, în comunitate. Există nişte mesaje care vin 
prin mass-media, prin toate publicaţiile pentru femei. În aceste publicaţii, fata este 
învăţată cum să se poarte, cum să arate, cum să atragă un bărbat într-o relaţie... Cred, că 
folosirea excesivă a femeii pe post de simbol reduce femeia la statutul de obiect sexual. 
Ea este cultivată în acest rol, în această ipostază a ei de obiect, de marfă, şi aceasta o 
regăsim şi în traficul de femei, în prostituţie. Dar poate că o femeie sau un procent de 
femei vrea să opteze pentru prostituţie ca pentru o meserie. Întrebarea mea este dacă este 
vorba cu adevărat de o alegerea liberă, şi cum măsurăm asta? Cît este constrîngere, chiar 
constrîngere economică, şi asta fiind o formă de violenţă şi o discriminare pe bază de gen 
la care sînt expuse femeile?  
 
ADRIANA BĂBAN 
Ştim că se pledează pentru legiferarea prostituţiei în România, ştim totodată că acest 
fenomen a existat şi va exista întotdeauna. Dar ca în secolul XXI să pledăm pentru 
legiferarea  prostituţiei vă spun sincer că pe mine mă şochează, cu atât mai mult cu cât 
această opinie vine din partea unor organizaţii care reprezintă punctele de vedere şi 
solidaritatea cu femeia. Dacă ne luptăm pentru legalizarea prostituţiei, omitem un alt 
aspect al societăţii româneşti: violenţa domestică. Cred că nu putem afirma că acest 
fenomen al violenţei, al abuzurilor sexuale, s-a extins după 1990 pentru că nu avem date 



 4

în acest sens. El a existat şi înainte, dar, sigur în acei ani nu s-au dat publicităţii date 
despre răspândirea lui. Apoi nu cred că violenţa si abuzurile sexuale ţin de o anumită 
etnie, sau de o clasă socială. Marele obstacol în prevenţia violenţei domestice sunt tocmai 
instituţiile româneşti, care şi ele sînt instituţii patriarhale. Aş numi aici şcoala românească 
care este o instituţie patriarhală. Profesorul mai consideră încă că are în clasă putere 
asupra elevilor, directorul asupra profesorilor. Trebuie să milităm ca orice organizaţie 
economică, de orice natură, să nu mai încurajeze aceste relaţii de tip dominare şi 
subordonare.  
 

ENIKŐ MAGYARI-VINCZE  
Punctul de pornire al discuţiilor noastre era problema şansei de a apropia diverse grupuri 
etnice (şi) prin activismul femeilor de diferite etnii. Am văzut că transcederea graniţelor 
etnice, dincolo de valenţele sale pozitive într-o lume dominată de etnocentrisme, de 
conflicte şi războaie interetnice, generează o serie de noi probleme. Apropierea între etnii 
prin femei este un rezultat al unui proces lung, dar este şi punct de pornire pentru a 
reflecta asupra şi pentru a activa în jurul acestora. Cum ar fi cea a diferenţei între femei, 
cea a relaţiei de putere între femei, cea a neputiinţei de a o înţelege pe cealaltă femeie în 
urma efortului de a construi solidaritatea feminină. Noi dileme, paradoxuri şi provocări, 
faţă de care, totuşi, în alte contexte asemănătoare, feminismul a încercat şi a reuşit să facă 
faţă. Printre altele, prin a descoperi ce înseamnă solidaritatea bazată pe recunoaşterea 
diferenţelor interioare. Sper, că şi noi, azi, aici am reuşit să iniţiem un alt mod de a 
sărbători ziua femeilor, o altă practică de a discuta despre probleme aparent diferite, 
totuşi asemănătoare, şi sau despre probleme aparent asemănătoare şi totuşi diferite, cu 
care ne confruntăm noi femeile de etnii, generaţii şi ocupaţii diferite.  
 

 
 

Participantele la masa rotundă, prin discutarea temei REPREZENTĂRI VIZUALE 
ALE CORPULUI FEMININ, au introdus publicul interesat în aspectele feminismului 
în artă, în problematica corpului în feminism, dar şi în discuţii inedite legate de relaţia 
dintre producţia culturală şi viaţa socială, precum şi de utilizarea socială şi politică a 
corpului şi a creaţiilor artistice. Publicul a fost introdus în aceste subiecte de personalităţi 
renumite din ţară şi din străinătate, precum  Magda Cârneci (poetă, critic de artă, 
cercetător ştiinţific la institutul de istoria artei din Bucureşti), Marilena Preda Sânc (video 
artist din Bucureşti), Žarana Papič, Maria Vassileva (critic de artă din Sofia, curator al 
grupului “the 8th of march”), Ruxandra Cesereanu (poetă, eseistă, profesor asociat la 
Universitatea Babeş-Bolyai), Mihaela Căluţ-Frunză (asistent la Universitatea Babeş-
Bolyai), Csilla Könczei (antropolog, realizator filme video, lector la Universitatea Babeş-
Bolyai, preşedinta fundaţiei Tranzit), Ramona Novicov (critic de artă, profesor la 
Universitar din Oradea), precum şi gazdele, Enikő Magyari-Vincze şi Ovidiu Pecican 
(istoric, romancier, conferenţiar la Universitatea Babeş-Bolyai, directorul Editurii 
Fundaţiei Desire).  

 
Fragmente din discuţii 

 



 5

ELIAN 
Fiecare femeie de aici are povestea ei. Şi fiecare are o personalitate, puteţi să găsiţi aici 
tot evantaiul de femei: avem femeia vampă, femeia melancolică, femeia chinuită, 
victimă, femeia copil, femeia fericită şi femeia nefericită. Cît am reuşit eu şi cît am putut 
să expun aici în spaţiul acesta. Ce să vă spun. Îmi este destul de neobişnuit să povestesc 
despre o lucrare şi să fac anecdote despre lucrarea respectivă, cum mi-a venit ideea. Asta 
este treaba istoricilor. Cuprinde o întreagă inspiraţie din epoca barocă cumva pentru că îl 
iubesc pe Mozart şi dacă îl iubesc pe Mozart atunci voi veţi înţelege foarte bine toate 
lucrările mele. Sînt foarte colorate pentru că oamenii se cam feresc de culoare, nu am 
înţeles de ce, şi pictorii şi artiştii, în mod special se feresc de culoare, şi atunci am venit 
cu o replică care nu este violentă sau supărătoare, ci este o punere fericită aş putea spune 
a culorii în joc. Povestea fiecărei femei de aici aş vrea s-o descoperiţi singuri, eventual 
voi să-mi spuneţi mie cam ce aţi descoperit şi atunci eu voi trăda mai multe din lucrările 
mele.  
 
MAGDA CÂRNECI 
Eu aş clasa lucrările lui Elian, dacă se poate, într-o formă de postmodernism ludic, 
jucăuş, în felul în care ea manipulează estetic stereotipurile culturale feminine. Dar la ea 
se mai manifestă şi un tip de post-feminism, în felul de a-şi aborda condiţia biologică şi 
culturală cu detaşare, cu ironie, cu umor şi cu mult rafinament cultural. Ea nu mai are 
nevoie să convingă despre calitatea ei de femeie. Ea nu mai are nevoie să se lupte să 
demonstreze ceva, pentru că deja în urma ei există două generaţii de artiste femei care 
cumva au deschis drumul. Ea poate să se simtă liberă, şi să se joace cumva cu acest bagaj 
estetic şi cultural pe care îl are la îndemînă - şi o face cu brio. Găsesc în imaginile acestea 
multă creativitate, şi un anume simţ baroc al frumuseţii corpului uman, care trece uneori 
chiar în ornamental şi un fel rococo postmodern.  
 
RAMONA NOVICOV 
Aş vrea să mă opresc asupra acestei serii a lui Elian, cea în care artificiul se joacă cu un 
imperiu, poate supremul imperiu artificial, imaginea computerizată. Pictura devine un 
artificiu al unui artificiu. Ea pictează, reia imaginea de pe calculator, care este în fond o 
transpunere a unei imagini pictate, şi o repictează. Se joacă aproape cu voluptate cu 
pixelul, cu punctul acesta magic al pixelului, pe care îl transpune într-un limbaj 
convenţional, tradiţional al picturii, şi în care de fapt tentaţia este de a cupla ironia, sigur, 
în cheie ironică, sexualitatea cu violenţa, cu senzualitatea, deci cu aceste clişee de succes, 
pe care le regăsim în benzi desenate, în filme, în jocurile pe calculator, peste tot, de fapt, 
reţeta o ştim, sau se ştie foarte bine ce înseamnă o imagine de succes, este folosită cu 
mult profesionalism, dar tocmai cu ea, sau asupra ei îşi exercită puterea plăsmuitoare şi 
transfiguratoare Elian.  
 
MAGDA CÂRNECI 
Uneori în România ne lovim de o mentalitate critică la adresa feminismului, la adresa 
feminismului militant, despre care ni se pare că este inutil în ţara noastră, unde lucrurile 
fie că par că au fost deja cîştigate (de fapt au fost cîştigate în altă parte dar importate de 
gata la noi), fie că nici nu e vorba încă să le apropriem (deşi, slavă domnului, am avea de 
ce). Or, situaţia reală, de fapt, e mai complicată şi bătălia trebuie în continuare dusă, cu 
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răbdare, cu tenacitate, cu maturitate psihologică şi culturală, chiar dacă unele lucruri sînt 
deja cîştigate la nivel teoretic şi politic. Din acest punct de vedere mi s-a părut interesant 
la un moment dat să iniţiez proiectul numit ‘Arheologie feminină’. Este un proiect pe 
care l-am început la sfîrşitul anului 1999 împreună cu colega mea Aurora Dediu, artist 
plastic şi fotograf. Iniţiativa lui a plecat de la recunoaşterea faptului că este foarte 
important ca femeile pe care le-am fotografiat şi intervievat, să se cunoască între ele şi să 
se aprecieze în măsura în care este ceva de apreciat, şi e foarte important ca, cunoscîndu-
se şi colaborînd să existe cantitativ în memoria culturală românească de azi şi să inducă, 
într-un mod firesc, o schimbare de opinie. 
 
MIHAELA FRUNZĂ 
Cazul cunoscutei performere franceze Orlan aduce în prim plan într-un mod radical 
corporalitatea feminină. De-a lungul celor nouă operaţii performanţă, în cursul cărora 
chipul ei a fost complet remodelat, ea şi-a înlocuit detaliile anatomice ale feţei sale cu 
detalii ale unor picturi şi sculpturi celebre. Arta ei este feministă pentru că, asemeni 
multor artiste de acest gen ea schimbă convenţiile existente. Am putea obiecta în acest 
moment, am putea spune că ea nu face să-şi schimbe chipul decît în conformitate cu un 
ideal de frumuseţe tradiţională, în fond. Modelele pe care ea le preia sînt nişte picturi, 
nişte sculpturi ale artei clasice. Însă, după cum arată şi Anca Oroveanu, prin felul radical 
în care ea încorporează în propria carne aceste detalii din nişte picturi clasice, ea 
demonstrează la modul cel mai concret că această încercare de asumare a unei frumuseţi 
canonice este imposibilă, şi că demersul, procesul prin care se ajunge la aşa ceva este 
terifiant. În timpul operaţiilor, Orlan răspundea la e-mailurile şi faxurile trimise de 
publicul său şi în felul acesta ea a reuşit să se folosească de noile tehnologii de 
comunicare pentru a-şi celebra corporalitatea nou-descoperită. 
 

RUXANDRA CESEREANU 
Cred că în acest context s-ar putea vorbi şi despre vizualizarea feminină a trupului 
oraşelor percepute ca femei. Şi aici, în Europa, ar intra două oraşe vizualizate anume 
astfel: Parisul şi Veneţia. Parisul intră mai degrabă în componenta sexualităţii pure, în 
timp ce doar Veneţia intră în componenta erotismului. Pentru că la Paris nu mai poate fi, 
sau aproape nu mai există erotism ca atare. Ceea ce există este sexualitatea, dar o 
sexualitate care nu se raportează neapărat la celebrele bordeluri pariziene. Este vorba de 
altceva. Parisul este un oraş împînzit de reclame, şi este singura metropolă în care am 
văzut reclame cu femei goale, al căror corp nu este urît, dar este agresiv, şi reclame care 
sînt explicit construite pe latura asta. E adevărat că în paralel cu ele am văzut reclame cu 
bărbaţi goi, de preferinţă bărbaţi goi cu cicatrici. Cicatricile fiind filmate foarte de 
aproape, aş spune chiar cu un fel de morbideţe. În fine, m-aş raporta la Veneţia ca la un 
corp femeiesc, care stîrneşte erotismul, ca la un oraş pur erotic şi nu neapărat sexual, 
pentru că aerul fanat de curtezană al Veneţiei, cumva calmează, să zicem, toate umorile, 
toată pestilenţa acestui oraş care ne face într-adevăr să ne simţim într-un sex femeiesc.  
 
OVIDIU PECICAN 
În legătură cu erotismul despre care vorbeai, îmi notasem cazul lui Gustav Klimt, unde 
mi se pare că nuditatea e o pată pînă la urmă. Acolo formele, volumele nu apar cu toată 
pregnanţa şi senzualitatea mi se pare că nu are nimic de a face în pictura lui cu nuditatea, 
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ci dimpotrivă, e exprimată mai curînd de chipuri. Aş adăuga apoi, dintr-un reflex de tip 
erudit, şi cer iertare pentru el, la lista oraşelor femei Berlinul, Berlinul pe care Ion Barbu, 
într-o scrisoare către Tudor Vianu îl numeşte „dama Berolina”, îl percepe chiar expres 
astfel, şi mie mi-a plăcut enorm lucrul ăsta. Şi apoi ar fi de discutat, dar aici e un 
continent întreg, ar fi de discutat despre cicatrice, despre semnele care marchează trupul, 
dar despre cicatrice şi tatuaje care împreună cu piercingul, redescoperă un mod de a 
marca, de a face o topografie a trupului, un mod arhaic de a face acest lucru. Nici nu ştiu 
dacă ar trebui întreprinsă o lectură postmodernă sau nu. Nu mă interesează neapărat acest 
cod, remarc doar că toate aceste lucruri revin. Revin dintr-un subconştient cultural poate, 
sau din altă parte şi ajung să ocupe prim-planul. 
 
KÖNCZEI CSILLA 
Doresc să vă arăt două lucrări scurte, video, de-ale mele, şi o să-mi permit să mă 
autointerpretez în termenii comunicării vizuale, ca să vă arăt ce am înţeles eu prin 
militantismul meu feminist în aceste două lucrări. Introduc în discuţia noastră statutul 
persoanei marginale. Eu am ales două prototipuri de femei, care sînt marginale la extrem: 
unul fiind prototipul prostituatei, celălalt cel al femeii în vîrstă. Poate că la prima vedere 
analogia pare puţin şocantă, dar eu văd multe similitudini între situaţia lor în spaţiul 
social. În primul rînd, ambele sînt lipsite de accesul la autoreprezentare în spaţiul public, 
real şi virtual. Vă propun să ne gîndim la motivele absenţei lor, la consecinţele actului 
privirii asupra identităţilor şi rolurilor sociale, precum şi la modalităţile prin care privirea 
ne construieşte şi exclude unele categorii sociale din spaţiul public. Creaţiile mele video 
vor să fie eliberatoare. Cred că este un fel de mişcare eliberatoare, dacă persoanele aflate 
în această situaţie marginală înfruntă privirile stigmatizante şi schimbă ceva în statutul lor 
propriu.  
 
MARILENA PREDA SÂNC  
În loc de discuţii să vedem mai bine imagini, pentru că eu de fapt sînt un creator de 
imagini, şi mă exprim mai bine prin ele decît printr-un discurs, dar aş vrea să spun că în 
ce mă priveşte, problematici feministe se întîlnesc în destul de multe dintre lucrările 
mele. Am început ca pictoriţă, la ora actuală, după cum vedeţi, fac film video, dar nu am 
renunţat la pictură, şi mi-am asumat această atitudine de a nu mă prezenta publicului cu 
acelaşi tip de imagine care a fost atît de caracteristic în perioada modernistă, artistul care 
făcea o imagine de la început pînă la sfîrşit. Ştiu că societatea de tip consumerist acceptă 
mai degrabă tipul de artist care face carieră după tipul de imagine, un singur mod de a le 
exprima, totuşi eu consider că o atitudine contemporană este cea a unor perspective mult 
mai diverse şi a acestor explorări de noi media, şi, în acelaşi timp, de a încerca, ca artist 
să fii şi un mediator, să pui în opera ta mai multe din trăirile şi experienţele tale în 
societatea în care trăieşti, şi în acelaşi timp un rezultat, să zicem, al unui mimesis pe care 
o ai cu propria identitate. 
 
ZARANA PAPIC   
Ceca – the woman you may see in these video-clips – has started her carrier as a peasant 
girl and became a folk singer in the ‘80s. During the war, the over-sexualized body of 
Ceca was an appeal to the Serbian patriarchal macho narcissism, a constant provocation 
of male erection. She transmitted the message that „our sisters” can do whatever they 
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like, they are ours, and that everything is ok with the Serbian men. The over-sexualized 
women had the political role to tell to Serbian men who were doing different crimes that 
they are still functional in a sexual sense. (...) Through Ceca one could follow the 
fascization process in Serbia. The beauty contests she participated in were the signs of the 
amnesia of the whole country across river Drina, that annihilated the ethical issues of the 
war. All those folk-singer women were actually the carriers of the political message that 
it is good to forget, that everything is ok, because our bodies are contested, and „we are 
the most beautiful women in the whole world”. 
  
MARIA VASSILEVA 
In 1997 we organized the first women show in Bulgaria, “Erato’s Version. Female Erotic 
Art”. This exhibition showed that nowadays, as it was in the early ‘70s when the radical 
feminism occurred, women prefer to analyze themselves and to show their feelings and 
desires through their own bodies. At this point start and finish all the similarities between 
the women art in Bulgaria and those of it predecessors. Bulgarian artists use their bodies 
not as an object of investigation and source of the eternal truth, but as a common tool. 
They know very well the power of the female body and use it as a weapon. The artists 
don’t wont to be too serious and moralizing, but prefer humor, irony and a playful, more 
elegant way to defend their ideas, which is very healthy in such a macho society that we 
have at home. Sacrifices are over. The “female body language” in the traditional sense of 
the phrase is not any more the panacea for contemporary art. Nowadays the body is open 
to the external world. It’s used as a sign among other signs. The faith in the body have 
been changed to a faith in the world, based on complicated relationships, where the body 
is only one side of the story.   
 
ENIKŐ MAGYARI-VINCZE 
Daţi-mi voie să închei programul nostru de două zile printr-o autocritică legată de modul 
în care am conceput discuţiile despre statutul femeilor, ziua de ieri axîndu-se pe probleme 
sociale, şi ziua de azi pe producţii culturale. Dezbaterile ne-au dovedit că cele două sfere 
nu există separat, căci viaţa socială trăieşte şi prin imagini şi reprezentări, iar 
reprezentarea şi imaginile sunt instrumente ale puterii discursive, produc şi legitimează 
anumite inegalităţi sociale. Cei care şi-au putut permite să fie cu noi în ambele zile, cu 
siguranţă fac sau au făcut deja această legătură între realitatea socială şi reprezentarea 
culturală. Eu nu pot decât spera că mesajul nostru transmis prin diverse mijloace despre 
nevoia de a (re)discuta în public despre condiţia şi statutul femeilor în societatea 
multietnică a României de azi va fi dus mai departe, pentru unii asta însemnând asumarea 
feminismului ca paradigmă teoretică şi/ sau ca sursă de identificare socială, iar pentru 
alţii fiind pur şi simplu un scurt moment de reflexie asupra realităţilor noastre 
contemporane.  
 

 
 

Un performance prezentat de către Trupa Tranzit “Roma Native & Co”, “B & W – 
Alba Neagra”, precum şi vizionarea unor filme despre femei, produse de către femei din 
Europa Centrală şi de Est, au conferit programului atât o atmosferă degajată, cât şi noi 
teme ale dezbaterii despre relaţia dintre reprezentarea alterităţii şi relaţiile de putere. 
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Colaboratorii Fundaţiei Desire în organizarea acestui eveniment au fost Fundaţia şi Casa 
Tranzit, precum şi Centrul Cultural Francez din Cluj, care a prezentat cu această ocazie o 
expoziţie de coperţi de carte despre femei şi feminitate. Condiţiile financiare ale realizării 
programului şi broşurii „Alt Martie” au fost asigurate de către Centrul de Resurse pentru 
Diversitate Etnoculturală - Cluj, Fundaţia Pro Helveţia – Antena Bucureşti, Centrul 
Cultural Sindan - Cluj, şi Congress Systems Service S.R.L. – Cluj. Textul întreg al 
discuţiilor de la talk show şi a unui fragment mai amplu din discuţiile legate de 
reprezentare culturală şi putere au fosz publicate în Volumul III al cărţii „Femei şi bărbaţi 
în Clujul multietnic”(Cluj: Editura Fundaţiei Desire, 2001, editat de E. Magyari-Vincze). 
 
 
 
 
 
 
 


