
THE KNOT  

- o platformă mobilă pentru producţie şi prezentare artistică -  

la Bucureşti 

8-31 octombrie 2010, zilnic între orele 11:00 – 23:00 

Parcul Carol I, Intrarea dinspre Fântâna Zodiac 

Participanţi:  

Tomasz Adamowicz, Matei Bejenaru + Corul Madrigal, Anca Benera, Robert Bęza, Biblioteca 
Alternativă, Silke Baumann & Reinhard Pelger, Luchezar Boyadjiev, Bureau of Melodramatic 
Research, CriticAtac, Maciej Czeredys, DIS-PATCH ON TOUR Showcase (Wo0, Incredible Bob, 
Felony Flats, DJ Moodswinger, Felony Flats, Lukatoyboy, Kate Lesta, KidsPatch, ViceVerse & 
Mind the Gap), Pola Dwurnik, Roman Dziadkiewicz, Joanna Erbel + Julia Kluzowicz + Mania 
Wierzbicka, Vasile Ernu + FILB, graw böckler, Karen Grzemba, h.arta, höfner + sachs, Paulina 
Jeziorek, Mihaela Kavdanska & Dilmana Yordanova, Katharina Koch, Anne Kohl + Stephan 
Endewardt (kotti-shop), Wojtek Kosma + Dwayne Bright, Heimo Lattner, Grzegorz Lechowski, 
LePlacard, Tor Lindstrand (economy), Olivia Mihălţianu, Vlad Morariu + The Satellite Group, 
ParadisGaraj, Florin Poenaru + guests, Iulia Popovici + David Schwartz & Manuel Pelmuş &, Jan 
Przyłuski, Barbara & Samet Reisinger, Natalia Romik, Ewa Rudnicka, Ştefan Rusu, Tomek 
Saciłowski, Kai Schiemenz & Iris Flügel, Christoph Schmidt (ifau), Peter Szabó, Agnieszka 
Szreder, <> tag, Ovidiu Ţichindeleanu + guests. 
 

 

8.10 –  

Deschiderea proiectului 
Reverse Fast-Forward – video, desene, instalaţii, despre The KNOT la Berlin şi Varşovia 
Cină pregătită de echipa curatorială 
De la orele 23:00 – party în Club Fabrica 

8-9.10 –  

Lovers & Enemies – participă la telenovela filmată de Mihaela Kavdanska şi Dilmana Yordanova 

9-10.10 –  

Atelier de confecţionare de mobilier – cu Agnieszka Szreder şi invitaţii săi. Din piese de mobilier 
vechi şi din materiale noi, vom face scaune, mese, rafturi, ce vor fi folosite apoi pe toată durata 
proiectului. 

De la orele 18:00: LePlacard în Club Fabrica – 24 de ore non-stop - festival nomad de muzică 
în căşti. Programează o secţiune pe 
http://www.leplacard.org/2010/Bucarest%20Knotland%20two/  



10.10 – Concursul românesc al celor mai bune “pierogi ruseşti“ poloneze – participă la concursul 
iniţiat de Tomek Sacilowski, urmând reţeta tradiţională a bunicii lui. 

9, 13, 16.10 – A fost odată ca niciodată. Traversând subconştientul oraşului – plimbări pe jos 
prin Bucureşti cu Heimo Lattner. Traseele şi punctele de plecare vor fi publicate pe site. Înscrieri 
la e-mail info@e-cart.ro 

8-15.10 – Bucătaria mobilă – cu Barbara şi Samet Reisinger.  

8-16.10 – Video-jurnale ale Bucureştiului – cu Tomasz Adamowicz şi Paulina Jeziorek. 

8-16.10 – Mozaic – participă la realizarea unei lucrări de artă monumentală împreună cu Natalia 
Romik. 

9-15.10 – Cartografiind imaginarul. Cronicile The KNOT – identifică împreună cu Vlad Morariu şi 
The Satellite Group o serie de locuri reale sau imaginare din romane cunoscute, iar apoi 
elaborează scrisori pe care le vom trimite la adresele respective. 

8-17.10 – Film şi paradox – o serie de întâlniri şi proiecţii cu Jan Przyłuski 

9-17.10 – Femeia într-o ţară post-comunistă – proiect de cartografiere urbană feministă, schimb 
de reţete, schimb de haine şi discuţii pe teme absente din discursul public oficial; cu Joanna 
Erbel, Julia Kluzowicz, Maria Wierzbicka 
 
10, 17, 24.10 – Home Economics – sfaturi şi reţete practice cu Olivia Mihălţianu 

11.10 – YouBucurestiHD – proiectia filmului realizat de Robert Bęza, un “autoportret” al 
oraşului, montat dintr-o selecţie de material video găsit pe site-ul youtube.com în august 2010. 

10-15.10 - Urban Kaleidoscope – instalaţie arhitecturală de Maciej Czeredys. 

11-17.10 – ateliere de arhitectură coordonate de Markus Bader (raumlabor); cu Christoph 
Schmidt, Tor Lindstrand, Mauricio Cobalan. 

12-15.10 – un atelier despre utilizarea arhitecturii cu Christoph Schmidt (institute for applied 
urbanism). 

13-17.10 – Vinerile Lejere – atelier cu Tor Lindstrand (economy): un atelier care se şi te 
costumează – abordând concepte de costume situate între arhitectură şi performanţă. Cinci zile 
despre producţia de “lucruri” şi situaţii – proiecţie şi limitare. De la lenjerie la spaţiu public – o 
serie de producţii site-specific, amestecând arhitectura cu atelierul de croitorie, împreună cu toţi 
participanţii, pentru a crea o compilaţie celebrând haute couture, striptease, down dressing şi 
mascaradele. 

12-20.10 – Casa cu margini neclare – vino să vezi ce formă ia sculptura lui Kai Schiemenz în 
ultima sa etapă. 



13-15.10 – proiecţii cu Georg Graw şi Ursula Boeckler 

15-22.10 – Romanţe – investigaţiile multi-senzoriale şi trans-disciplinare ale lui Roman 
Dziadkiewicz trec din câmpul metaforic şi performativ în cel vizual-material.  

22-24.10 – Irina Gheorghe şi Alina Popa vor muta pentru o scurtă perioadă la KNOT sediul 
Biroului de Cercetări Melodramatice 

21-25.10 – Inspirată de viaţă. O colecţie de haine Timişoara-Berlin-Varşovia-Bucureşti – 
realizată de grupul h.arta. 

27, 29.10 – Materie şi istorie. Trasee ghidate ale unor monumente dispărute din Bucureşti, cu 
Anca Benera şi invitaţii săi. 

23-31.10 – a-maze-ing. O structură spaţială de tip wiki, construită colectiv împreună cu Anne 
Kohl + Stephan Endewardt (kotti-shop). Folosind texte, desene, fotografii, înregistrări audio şi 
video, obiecte găsite, oricine îşi poate include aici locul preferat din oraş.  

27-30.10 - DIS-PATCH ON TOUR Showcase. Muzicieni, performeri, street-artişti vor aduce 
festivalul DIS-PATCH de muzică inovativă şi arte conexe de la Belgrad la Bucureşti. 

28, 29, 30.10 – Bucătăria scriitorilor. Vor găti şi vor dezbate: prozatorii, poeţii şi eseiştii 
participanţi la Festivalul Internaţional de Literatură Bucureşti. 

Pe parcursul proiectului, intermitent, în văzul lumii sau undercover, se vor mai manifesta: 
 
Claudiu Cobilanschi şi Ștefan Tiron împreună cu recruţii, respectiv Grupa de tineri în paza şi 
apărarea unei lucrări de artă: KNOT BUCUREȘTI ;  
 
Ștefan Tiron cu atelierul tradiţional de ascuţit unelte casnice La Cuţite; 
 
…ne vor mai urmări: 
 
Katharina Koch şi Pola Dwurnik, care documentează proiectul de la începuturile lui, folosindu-se 
una de camera video şi cealaltă de creionul de desen; 

…vor mai fi disponibile pentru consultare: 

o selecţie de cărţi din Biblioteca Alternativă şi o mini-bibliotecă Duchamp propusă de Jan 
Przyłuski;  

...vor mai avea loc: 

după-amieze cu cafea, prăjituri şi karaoke; sesiuni de confesiuni despre scena de artă, viaţa 
sentimentală şi cea socială; discuţii despre spectrele comunismului, cu Florin Poenaru şi 
CriticAtac; ore Carte-blanche pentru arta contemporană, cu Iulia Popovici şi invitaţii săi (David 
Schwartz, Manuel Pelmuş şi alţii). Și altele. Dacă aveţi propuneri de evenimente, proiecte, 



intervenţii, scrieţi-ne pe info@e-cart.ro şi pe cele mai interesante ne vom strădui să le realizăm 
împreună cu voi. La KNOT. Între 8 şi 31 octombrie. 2010. 


