
 
 
 
 
 

  

TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer [?]  

extinde expoziția „SIMȚI ~ ALUNECI ~ CÂNȚI” în trei noi locații 

 
TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer [?], în parteneriat cu Muzeul Național de Artă 

Contemporană (MNAC) are plăcerea să anunțe deschiderea a trei noi expoziții și intervenții din seria 

SIMȚI ~ ALUNECI ~ CÂNȚI la Suprainfinit Gallery, THE INSTITUTE și Switch Lab, sâmbătă, 18 

decembrie. De asemenea, în prima expoziție SIMȚI ~ ALUNECI ~ CÂNȚI (1-245), la Combinatul 

Fondului Plastic, vor avea loc o serie de tururi ghidate. 

Dacă în prima expoziție din serie - SIMȚI ~ ALUNECI ~ CÂNȚI / YOU FEEL ~ AND DRIFT ~ AND SING 

(1-245) deschisă între 4 decembrie și 9 ianuarie la Combinatul Fondului Plastic ești invitat să simți ~ 

aluneci ~ cânți printr-un repertoriu vast de expresii artistice queer despre identitate, dorință, traumă, 

ecologie, ritualuri și vindecare, viitor în cele mai progresiste forme, diferență, stigmatizare, rasism, 

sistemul artei contemporane, recuperarea spațiului public, dezmembrarea definițiilor și a normelor 

opresive, limbaj și neologismele unui vocabular extins, fluiditate, generozitate, în cazul celor trei noi 

dezvoltări tentaculare, fiecare din expoziții este concentrată în jurul unei teme: 

  

*)  

SIMȚI ~ ALUNECI ~ CÂNȚI (246-309) la Suprainfinit Gallery funcționează ca repozitar al unui set de 

senzori hipersensibili ai invizibilului ~ transparențelor ~ imaterialului: lucrări ce folosesc texte ready made 

(extrase dintr-un surprinzător context comercial) ca transmițător al unor emoții aproape imposibil de 

descris, lucrări critice despre aspecte nevăzute ce propagă în continuare discriminări ale comunității 

queer, despre ecologie, dar și lucrări despre solidaritate în feluri diferite, despre procese de vindecare 

sau despre potențialul imaginarului queer, o forță imaterială ce poate născoci noi orizonturi mai repede 

de ani-lumină. 

Vernisajul de la Suprainfinit Gallery (Strada Mântuleasa nr. 22, București) are loc sâmbătă, 18 

decembrie, între orele 18:30-21:30. Expoziția va fi deschisă în perioada 18 decembrie 2021 - 30 ianuarie 

2022, de miercuri până duminică, între orele 13:00-19:00 (cu excepția zilelor 23-26 decembrie și 31 

decembrie–4 ianuarie). 

  

*) 



Având drept ghid vag o mostră de înțelepciune semnată de RuPaul, “We’re all born naked and the rest 

is drag.” / Ne-am născut cu toți goi, restul este drag, expoziția SIMȚI ~ ALUNECI ~ CÂNȚI (310 - 340), 

la THE INSTITUTE, face un zig-zag în multiple direcții ce iscodesc departe de definiție înțelesuri răsucite 

~ necercetate ~ spectrale ale gestului ~ capacității ~ necesității de a (ne) deghiza. 

Vernisajul de la THE INSTITUTE (Combinatul Fondului Plastic / Strada Băiculești 29, București) are loc 

sâmbătă, 18 decembrie, între orele 13:00 și 16.00. Expoziția este deschisă în perioada 18 decembrie 

2021 - 30 ianuarie 2022, de miercuri până duminică, între orele 13:00 și 19:00 (excepție 23-26 

decembrie și 31 decembrie–4 ianuarie) 

  

*) 

SIMȚI ~ ALUNECI ~ CÂNȚI (341- 370) la Switch Lab este o mini-unitate expansivă cu intervenții 

artistice și elemente de arhivă și cercetare artistică pe subiecte queer cu accent pe perioada 2001-2021. 

Vernisajul de la Switch Lab (Strada Ion Brezoianu 23-25, București / etaj 5) are loc sâmbătă, 18 

decembrie, între orele 17:00 - 18:00. Expoziția este deschisă în perioada 18 decembrie 2021 - 30 

ianuarie 2022, de miercuri până vineri, între orele 12:00 și 17:00 (excepție 23-26 decembrie și 31 

decembrie–4 ianuarie). 

  

Artiști: Apparatus 22, Alex Bodea, Ștefan Botez, Patrick Brăila, Irina Bujor, Raluca Ilaria Demetrescu, 

Georgiana Dobre & Kjersti Vetterstad, Hortensia Mi Kafchin, Katja Lee Eliad, Mihai Lukács, Mihai 

Mihalcea, Alex Mirutziu, Sebastian Moldovan, Ioana Nemeș, Adrian Oncu, Sorin Oncu, Ileana Pașcalău, 

Veda Popovici, Miron Schmückle, Mihaela Vasiliu (Chlorys). 

  

Curator: KILOBASE BUCHAREST (Dragoș Olea, de asemenea curator al secțiunii de arte vizuale 

Triumf Amiria, și Sandra Demetrescu, co-curatoare a expoziției și chief curator MNAC). 

  

De asemenea, în următoarele zile vom organiza o serie de tururi ghidate cu Dragoș Olea, la expoziția 

inițială SIMȚI ~ ALUNECI ~ CÂNȚI (1-245) din Combinatul Fondului Plastic (Strada Băiculești, nr 29), 

după cum urmează: vineri, 17 decembrie, ora 19:00, duminică, 19 decembrie, ora 14:00, luni, 20 

decembrie, ora 19:00, și încă unul în luna ianuarie pe care îl vom comunica la momentul potrivit.  

 

 

TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer [?] este un proiect de recuperare a producției culturale queer 

din ultimii 20 de ani care se axează pe trei direcții: literatură, arte vizuale și arte performative, realizat de 

Asociația MozaiQ în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Național de Artă 

Contemporană, Centrul de Teatru Educațional Replika și artista Kjertsi Vetterstad (Norvegia). Proiectul 

propune, de-a lungul anului 2021, o serie de evenimente menite a sublinia importanța culturii queer în 

ultimele decenii, dar și a încuraja producția culturală nouă prin expoziții, ateliere, tururi ghidate, 

spectacole de teatru și performance-uri, lecturi publice și evenimente de networking.  

 

Expoziție cu sprijinul sponsorilor : UniCredit Bank, Between Bridges Foundation, Family Servais 

Collection și cu extra sprijin oferit de The Institute, add, INVITRO, CEDI; și al donatorilor anonimi. 

 

Parteneri media: revista ARTA, Cutra, ELLE, The Institute, Propagarta, Zeppelin 

 

Design de expo: Laura Paraschiv / CIRCA 1703 - 3071 în colaborare cu KILOBASE BUCHAREST  

 

Design grafic: Otilia Mihalache-Fiastru, Serioja Bocsok 

 

--- 

 

Proiectul se desfășoară în perioada martie 2020 – martie 2022. Bugetul total al proiectului este 1.057.556 lei, din 

care valoarea sprijinului financiar nerambursabil este 951.800 lei. 



 
 
 
 
 

  

 

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.  

 

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea 

disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 

state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. 

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește 

statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. 

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru 

perioada de finanțare 2014-2021. 

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro 

 

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are 

ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și 

managementul patrimoniului cultural. 

Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. 

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro 

http://www.eeagrants.ro/

