
Raport rezidență Lyon 
 

Rezidenţa: 16 august – 15 septembrie 2011 
Expoziţie: 16 septembrie – 14 octombrie 2011 

“Je passe/ J’habite/ Je vis” 
Organizator: Modernism.ro Bucureşti 

Partener principal: Galeria Roger Tator Lyon 
Parteneri: Institutul Cultural Român din Paris, Roberta Cimetta Fund, 

Resotainer, Mondrian Restaurant 
Parteneri media: Zeppelin Magazine, Radio France International 

 
 
 
Rezidenţa în Lyon de anul acesta am obţinut-o în urma unei selecţii în cadrul 
proiectului City Switch, program de schimb internaţional de artişti desfăşurat de galeria 
Roger Tător din Franţa. 
 
Am lucrat timp de o lună într-un container maritim plasat în cartierul lyonez Guillotiere 
folosindu-l ca atelier, container pe care l-am transformat ulterior în spaţiu de expunere 
şi va fi deschis publicului spre vizitare în lună ce urmează rezidentei noastre. 
 
Activitatea pe care am desfășurat-o aici a fost  amplă, am reuşit să realizăm proiectul 
pe care l-am propus iniţial aducându-i îmbunătăţiri şi uşoare transformări dictate de 
fuziunea cu spaţiul pe care l-am locuit şi interpretat. 
 
Proiectul şi-a propus o reflectare în interior a spaţiului exterior aşa cum există el pentru 
cei care îl locuiesc sau îl vizitează. Am intenţionat să privim şi să înţelegem oraşul 
Lyon din două perspective: prin ochii locuitorilor acestui loc dar şi prin ochii turiştilor. 
Am considerat aşadar două tipuri de realităţi ce coexista, fără a se anula una pe 
cealaltă: Lyon-oras turistic şi Lyon- oraş civic şi le-am transpus într-o într-un proiect de 
artă.  
 
Folosind separaţia acestor două lumi ca idee principală, am gândit instalaţia noastră 
ca un ansamblu compus din 4 părţi:  

 “Dreptunghiul” (simbol pentru arhitectura oraşului ce apare în instalaţie ca 
element reprezentativ pentru oraşul civic);  

 “Laboratorul turistic” - colecţie de obiecte ce vorbesc despre turism (adunate din 
zona turistică) expuse în 210 casete dreptunghiulare;  

 “Laboratorul locuitorului din Lyon” (film realizat pe baza unor interviuri cu 
cetăţenii); “Vizitatorii” (elementul de completare a proiectului, containerul nu 
putea fi vizionat decât de maxim 2 persoane în acelaşi timp pentru a avea o 
imagine reală a spaţiului ce le revine în oraş împreună, turist şi locuitor). 

 
Etapele pe are le-am parcurs în realizarea proiectului au fost următoarele: 
 
Săptămâna I: 
Cercetarea zonei, a cartierului şi împrejurimilor; 
Documentarea proiectului cu fotografii şi schiţe, calcule de lucru (procente şi statistici 
transpuse în proiect); 
Identificarea zonelor care s-au folosit pentru realizarea filmului; 
Achiziţionarea materialelor de lucru. 
 
Săptămâna II: 
Construcţia obiectelor  



   - pregătirea cutiilor/casetelor  
   - măsurători 

- culegere de obiecte pentru instalaţie  din zona turistică a oraşului 
şi geografia acestora 
- decupaje din cartea de telefon. 

    
Săptămâna III: 

- montarea obiectelor în cutii 
- înregistrarea filmului, interviuri locuitori 
- realizarea compoziţiei conţinând numele locuitorilor. 

 
Săptămâna IV: 

- pregătirea expoziţiei 
- printuri necesare 
- montaj film 
- ataşarea cutiilor la perete şi organizarea lor în compoziţia 
propusă. 

     
Ultimele zile:  
Vernisajul expoziţiei 
Feed-back şi concluzii 
 
 
Considerăm rezidența din Lyon o etapă câştigată în evoluţia noastră profesională, 
perioada petrecută acolo ajutându-ne să ne găsim noi metode de interpretare, 
exprimare şi conceptualizare a proiectelor pe care le gândim. Proiectul a fost inclus în 
secțiunea Resonance a Bienalei de Artă Contemporană din Lyon (ediţia a11-a), ceea 
ce pentru noi a însemnat confirmare şi recunoaştere şi ne-a ajutat să intrăm în contact 
cu alte idei şi moduri de gândire, fie că vorbim de cei implicaţi direct în acest mare 
eveniment cultural sau indirect. 
 
De asemenea, experienţa aceasta ne-a ajutat la stabilirea a numeroase contacte 
profesionale ce ne vor ajuta în proiectele noastre viitoare. Am rămas în legătură cu 
galerii de artă şi artişti focusați pe acelaşi tip de artă şi am pus bazele unor noi 
proiecte în colaborare cu o parte dintre aceştia. 
 
Şi nu în ultimul rând, am reuşit să cunoaştem şi o parte din comunitatea de români 
stabiliţi acolo, întâlnire care ne va susţine într-un proiect social amplu pe care l-am 
început cu jumătate de an în urmă şi care va primi o nouă dimensiune mulţumită 
acestei rezidente. 
 
 
Comunicare internaţională 
Proiectul a fost comunicat în ţară, prin accesul la mass-media centrală şi naţională 
(presa scrisă, presa online, radio, parteneriate media). De asemenea au fost folosite 
mediile de comunicare din Lyon (regiunea Rhones-Alpes) şi Paris (regiunea Ille-de-
France) prin intermediul partenerilor de proiect. 
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