
 
 

Teodora Dinu: Parcursul tău educațional- absolvirea facultăţii de arhitectură din Bucureşti, mutarea în 

Geneva, unde ai terminat un master în arte vizuale dar şi un program concentrat pe practici artistice în 

spaţiul public- cât și diversele medii artistice prin care alegi să te exprimi- fotografie, desen, video, colaj, 

dovedesc curiozitate şi spontaneitate artistică. Cum relaţionează toate aceste medii în cadrul discursului 

tău artistic? 

Ştefan Botez: Nu știu daca spontaneitate ar fi cuvântul potrivit pentru mine ; sunt curios și impulsiv, dar 

abordez destul de chibzuit un proiect. Utilizarea mai multor medii mă ajută să înțeleg mai bine anumite 

proiecte sau concepte, e ca și cum ai avea diferite puncte de vedere. Sunt format ca arhitect și am 

impresia că am păstrat un anumit mod de lucru.  

 

T.D.: În anul 2011 ai absolvit programul ALPes – Art, Landscape, Place, sound space din cadrul 

Universităţii de Artă şi Design Geneva, specializat în practici artistice în spaţiul public. Cum ţi-a influenţat 

ulterior acest program procesul de creație? 

Ş.B.: M-a influențat în sensul în care mi-am dat seama că nu sunt legat de un anumit tip de spațiu. Pe 

parcursul acestui program am tot făcut mici intervenții menite să testeze conceptul de fluiditate a spațiului 

public. Mi-am dat seama că pot realiza lucrări extrem de eficiente cu aproape nimic și că sunt mult mai 

liber decât  credeam.  

 

T.D.: Cu excepţia expoziţiilor de grup de la Iaşi(Salon Video, Noţiuni de Metoda) şi Sibiu (Desire is War), 

expoziţia deschisă acum la Eastwards Prospectus este şi prima apariţie solo în România. Perioada de 4 

ani ulterioară mutării în Geneva a fost extrem de productivă, timp în care ai expus atât în Elveția cât și în 

Germania, Franța sau Scoția. La momentul interviului, expoziția încă nu e deschisă vizitatorilor. Aștepți 

reacția publicului românesc cu o anumită emoție?  

Ş.B.: Bineînțeles! De fiecare dată când expui, și mai ales când e vorba de o expoziție personală, reacția 

oricărui public este așteptată cu emoție. 

 

T.D.: Between the forest and the see este o expoziţie în mare parte autorefențială- inserezi momente, 

amintiri, şi elemente importante din procesul tău de maturizare. Totodată extinzi această sferă construită 

în jurul conceptului de maturizare, şi vorbeşti de disciplină, practicarea unui sport ca o formă de 

maturizare. Dacă nu e o întrebare mult prea personală, care a fost catalizatorul ce a determinat 

maturizarea ta? 

Ş.B.: Catalizatorul ce a determinat maturizarea mea a fost plecarea din București. Momentul în care mi-

am dat seama că ceea ce-mi doream să fac va fi mult mai greu decât anticipasem. 

 

T.D.: Corpul bărbătesc, un motiv central și în demersurile tale artistice, a primit relativ recent atenţia 

sociologilor şi a antropologilor. Cum te raportezi tu, ca artist, la corpul masculin, și cum interpretezi 

masculinitatea? 

Ş.B.: Când am văzut Paranoid Park a lui Gus Van Sant și am citit Skateboarding, Space and the City, 

Architecture and the Body a lui Iain Borden, mi-am dat seama că aș putea utiliza masculinitatea ca 

subiect de studiu; îmi doream să fac asta, dar fără a elimina dorința.  

Cum te poți raporta la o imagine copiată și recopiată de nenumărate ori? Raportul ăsta mă face să mă 

gândesc la modul în care Philip K Dick descrie întoarcerea în timp, în faimosul său Ubik, în care spunea 

că un bărbat din vremurile noastre dacă s-ar întoarce în timp, nu s-ar transforma într-un bebeluș, ci s-ar 



 
 

transforma într-un bărbat al anilor 90, 80, și așa mai departe până când s-ar confunda cu originea; sau 

The Belly of an Architect al lui Peter Greenaway, unde „arhitectul” făcea fotocopii în mod obsesiv ale 

diferitelor reprezentări ale abdomenului masculin, pentru ca în final să afle că în pântecele sale se 

ascundea un cancer. Maculinitatea pare să se comporte ca o trauma uneori, am impresia.  

 

T.D.: Discursul tău despre masculinitate capăta o coerentă şi mai mare atunci când introduci coordonate 

precum momentul istoric, mituri, prejudecăţi sociale, contextul cultural. Aş vrea să mă opresc la mituri şi 

poveștile populare, pentru că incluzi destule astfel de referințe, precum mitul medieval al transformării 

bărbatului în lup, mitul lui Jupiter, povestea lui Tom Degețel, fiind curioasă să aflu în ce măsură crezi că 

aceste elemente ce ţin de fabulos încă influenţează percepţia contemporană asupra masculinităţii? 

Ş.B.: Întrebarea asta mă face să mă gândesc la decapitările televizate, ale grupului extremist I.S.I.S. din 

vara trecută. Spun asta pentru că îmi aduc foarte bine aminte că în momentul în care am văzut video-ul 

cu decapitarea lui James Wright Foley, m-am comportat asemănător cu momentul în care am văzut 

Continuity a lui Omar Fast la Documenta, o reacție de respingere amestecată cu fascinație. Mi-am amintit 

în acelaşi timp de statuia lui Benvenuto Cellini, din Loggia dei Lanzi Perseu cu capul Meduzei, și ceea ce 

este șocant nu este doar estetizarea fără precedent a violenței și prezentarea eroică a unui act de 

cruzime, ci utilizarea unor anumite coduri estetice.  

Pentru a răspunde direct la întrebare, da, cred că aceste elemente ce țin de fabulos încă influențează 

percepția contemporană asupra masculinității, ba chiar mai mult, cred că miturile europene vor continua 

să influențeze profund societatea în care trăim.  

 

T.D.: Set-up expoziţiei trădează formarea ta ca arhitect şi în acelaşi timp punctează importanţa unei 

scenografii în spaţiul expoziţional, ca element ce întăreşte discursul artistic. Care este conceptul din 

spatele acestui set-up, cât de importante sunt lumina, sunetul? 

Ş.B.: Lumina și sunetul ocupă tot spațiul, mă gândesc la ele ca la niște elemente invadatoare. Ideea 

instalației a venit odată cu primele imagini pe care le-am văzut, de la expoziția Karolinei, pe care ai curat-

o, arăta foarte bine și spațiul mi s-a părut incredibil. Mi-a adus aminte de nenumăratele subsoluri și case 

vechi ce serveau drept spaţiu pentru petrecerile bucureștene de la începutul anilor 2000.  

Mă plimbam prin subsolul galeriei în timp ce instalam, mare parte din elemente erau deja la locul lor, și 

mă amuzam pentru că aveam senzația că sunt într-o amintire, dar o amintire în care sunt inserate 

elemente noi, provenind din alt timp și spațiu. 

 

T.D.: În câteva din lucrările video îţi asumi poziţia unui cercetător care analizează atent de la distanţă şi 

înregistrează activitatea subiecţilor fără a interveni. Care este motivaţia din spatele acestei alegeri? Ţine 

de naturaleţea, spontaneitatea, veridicitatea gesturilor ce se transformă în act artistic sau e pur şi simplu 

un articifiu cinematografic? 

Ş.B.: Unul din proiectele mele, o serie de cinci piese video, se numește On How to Become a Film Maker. 

Este un titlu la care am ajuns în urma unor discuții pe care le-am avut cu Jeniffer Allen, are un sens 

ironic, este o serie în care prezint antrenamente, exerciții, ea insăși fiind un exercițiu, un exercițiu de 

imagine și de stil. Face trimitere la dragostea mea faţă de cinema și la dorința mea de a fi regizor. 

Întorcându-mă rapid la o întrebare anterioară, îmi dau seama că masculinitatea devine astfel un pretext 

pentru studiul imaginii, a puterii de seducție a acesteia, a frumuseții, dacă vrei. 

Lucrările mele video au fost influențate de doi artiști, Mounir Fatmi si Ali Kazma, pe care am avut șansa 

să-i întâlnesc, de altfel, în timp ce făceam un stagiu la o galerie din Geneva, Analix Forever. Câteva 

dintre piesele lor se încadrează într-un curent video minimalist și sec, în care, după cum spui și tu, 

„artistul își asumă poziția unui cercetător ce analizează atent, de la distanță și înregistrează activitatea 

subiecților fără a interveni”. 

 

T.D.: Spune-mi câţiva artişti pe care îi admiri şi a căror muncă te-a inspirat. 



 
 

Ş.B.: Apparatus 22 vor fi mereu o inspirație pentru mine, un grup de oameni pasionați care a reușit mereu 

să producă lucrări smart și frumoase în pofida faptului că resursele sunt mereu limitate. Mat Collishaw, 

mi-a placut foarte mult ultima sa serie de picturi This is Not an Exit. Janet Biggs care a facut o instalație 

incredibilă la Hermes-ul din New York in 2006 sau Ryan Trecartin și instalțiile sale din Veneția, 2013. 

Evident, Tracey Emin si Martin Honert și corturile lor. 

T.D.: Expoziţia din Bucureşti deschisă acum, în prima lună a lui 2015, anticipează un an promiţător. Ce 

urmează? 

Ş.B.: Multă muncă. 

 

 

 

 

 


