
Instalație de sunet și multimedia de Jasmina Al-Qaisi și Ralf Wendt
Curatoare: Iris Ordean

Vernisaj: Luni, 2 august, orele 18:00
Expoziție deschisă între: 2-19 august 2021

Intervenții vocale:
SimonaSimona Ledermann, Adriana Chiruta, Monika Tompos, Winael 
Baldus, Hans Scherer, Kilian Dörr, Lucia Sevestrean, Iain 
Trewby, Cristian Cismaru, Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, 
Viktoria Luft, Joe England, Sandy Stancu, Andreea Madalina 
Burghelea, și alții.

Locații: 
InstalațieInstalație multimedia în spațiul de artă independent arta.nonstop, 
Str. Tribunei, nr. 13
deschis non-stop

Instalație audio în Capela Sfânta Maria din Biserica Evanghelică 
Sibiu, Piața Huet f.n.
deschis Lu - Vi 9:00 - 13:00

BibliotecaBiblioteca Județeană ASTRA, Corp B, Str. George Barițiu nr. 7 
deschis Lu - Vi 8:00 - 20:00

Teatrul Gong, Str. Alexandru Odobescu nr. 4 
deschis Lu - Du 10:00 - 22:00 

Obiect permanent în Biblioteca Centrului Cultural German Sibiu, 
Str. Timotei Popovici, nr. 9 
deschis Lu - Jo 11:00 - 18:00, Vi 11:00 - 13:00

NB:NB: Vizitarea instalațiilor este posibilă în toate locațiile în 
ziua vernisajului.

A 'Being ‘Nature / Natura Creatura / Naturwesen / [...] 
este o serie de instalații sonore și multimedia realizate 
de artiștii Jasmina Al-Qaisi și Ralf Wendt, care pot fi 
ascultate temporar în diferite locuri din orașul Sibiu. În 
timp ce intalația de la galeria artă.nonstop funcționează 
ca un „nod” central, constând dintr-o instalație sonoră 
și diverse obiecte, un soi de laborator creat pentru 
expuneexpunerea procesului de gândire, celelalte lucrări 
instalate vă invită la o experiență sonoră integrativă. 
Mediul auditiv ne aduce foarte aproape de oamenii 
care vorbesc despre subiectul naturii, și de modul în 
care este modelat acest subiect în imaginația, 
experiența, istoria și visele lor, acum aduse în spațiul 
public.

Experiența auditivă se încadrează în dihotomia 
percepției spațiilor private și publice „naturale” și 
„făcute de om”, în interior și în exterior, și sugerează o 
viziune neierarhică, non-binară. În acest scop, unele 
dintre instalații sunt plasate în interior, altele în mod 
deliberat la limita dintre interior și exterior.

TTitlul acestei lucrări ne amintește de complexitatea 
istorică a acestei regiuni și de relația sa cu diferite 
limbi. În același timp, invită fiecare persoană care intră 
în contact cu această lucrare să adauge, să continue 
această inițiativă cu propria sa versiune a titlului în 
orice limbă sau formă de exprimare. 

MotivulMotivul „creaturii” sau „creării naturii” ne incită 
imaginația. Putem interpreta în titlu ceea ce putem 
asculta în lucrări: un soi de subiectivitate adusă într-o 
formă comună prin cunoștințele și experiențele diferitelor 
persoane cu subiecte conexe cu natura; ne putem chiar 
imagina un „colectiv care dă naturii o față” care creează o 
lectură fantastică a gândurilor lor vorbite.
IndifeIndiferent dacă este „naturală” sau „artificială”, natura 
rămâne o chestiune de evaluare umană, la fel cum 
recepția naturii pentru noi, oamenii, este inevitabil orientată 
spre oameni. 

ÎnÎn consecință, instalațiile aduc mărturii din diferite direcții 
de cercetare: reprezentarea oamenilor despre lunga 
tradiție a zonei cu activități legate de natură, amenințări, 
dorințe, frici și griji legate de biodiversitatea și  activități 
umane. Unul dintre efectele imaginabile ale lucrării 
este de a trezi interesul și de a crea o atenție intelectuală 
afectivă care încurajează o gândire largă, critică și 
nedescnedescriptivă despre natură.

La nivel supraregional, lucrarea reflectă relațiile politice, 
sociale și culturale dintre oameni și natură în antropocen, 
și își propune să ne schimbe perspectiva în direcția 
unei examinări a naturii fără vreo ierarhie, precum și să 
provoace o schimbare în prezent. 

În practică, o natură umană măsurată, ordonată și 
testată este încă autoritatea decisivă pentru o resursă 
despre care credem că se pierde sau se păstrează. 
Un spațiu  gestionabil în avantajul coexistenței  
speciilor de floră și faună este demn de protejat. 
Toate având un aspect important în comun: noi 
oamenii facem aceste afirmații din diferite motive. Cu 
altealte cuvinte: FACEM natură, numim NATURĂ, creăm 
diverse concepte de natură controversate, dar bazate 
pe interes. În absența ființelor umane, mediul de pe 
pământ va fi din nou fără nume și complet dezordonat.

Încercările de a introduce o perspectivă non-umană 
asupra naturii sunt interesante, dar în prezent doar 
teoretic posibile. În practică, o natură umană 
măsurată, ordonată și testată este de facto încă 
singura abordare disponibilă pentru noi. Privind din 
depărtare credințele occidentale din secolul al 
XVII-lea până în secolul al XIX-lea, când natura scoasă 
înîn prim plan a însemnat deseori controlul, dominația 
asupra naturii și uneori anihilarea, sau ideea din 
secolul al XIX-lea a unei „sălbăticii” atent construite 
sau ideea din secolul al XX-lea de conservare și chiar 
concepția naturii din secolul al XXI-lea care este 
asociată în prezent cu griji și frici, cu natura „păstrată” 
și „intactă” care implică absența elementului uman pe 
cacare îl punem la îndoială.

Natura Creatura încearcă să reflecteze în tihnă la 
ontologia naturii din perspectiva elementelor umane 
și neumane care sunt endemice unui loc anume. 
Acesta sugerează efectuarea unei investigații și 
deschiderea unor perspective oneste și nepolarizante 
în loc să ia o poziție fixă. 

Esența experimentală și forma de laborator a proiectului 
sunt rezultatul a două săptămâni de cercetări și 
producții la fața locului, efectuate în orașul Sibiu și în 
unele zone din periferie, fără scenariu prealabil scris, 
așteptări sau cunoscute rezultate și au fost susținute 
de curatoarea Iris Ordean.

(Jasmina Al-Qaisi, Ralf Wendt și Iris Ordean) 

/
  Jasmina Al-Qaisi este scriitoare pentru voce și hârtie.  Apare 
adeseori sub alte forme: ca om de știință al mersului, serviciul 
Schnell Musikalische Hilfe sau singura agentă pentru Oficiul 
Auto-intitulat de Auto-intitulări. Lucrările sau acțiunile ei audio pot 
fi ascultate la radio mai ales libere sau temporare și este membră a 
grupului de artiști interesați de sunet Research and Waves. Este 
co-autoare a diverse acțiuni împreună cu artistul Ralf Wendt.

// Ralf Wendt lucrează în cadrul artelor cu caracter temporal și 
literar, ce privesc deconstrucția limbajului uman și animal, 
chestionând ordinea lucrurilor. Începând cu mijlocul anilor 90, el a 
tematizat în spectacole, filme și artă radio, o poetică a 
caracteristicilor suprasegmentale ale limbajului și a lucrat ca 
curator pentru festivaluri de muzică sau artă radio, unde reunește 
diferite forme de exprimare artistică orientate către tulburări 
sociasociale utopice / distopice.

/ Iris Ordean este antropolog, teoretician și curator care trăiește și 
lucrează în România, Marea Britanie și Franța. Curatorial, Iris 
colaborează cu muzee, galerii și instituții din România și din 
străinătate în calitate de curator asociat, fiind interesată de diverse 
medii de lucru și tehnici, precum multimedia art, video, sunet, 
fotografie și, în special performance. Recent, Iris a început să 
exploreze posibilitățile curatoriale pe care spațiile din afara sferei 
arartistice normative le pot oferi, transformările pe care le suferă ca 
urmare a procesului de „populare cu artă” și impactul pe care 
această aparentă dezrădăcinare o are asupra publicului.

A ‘Being’ Nature este posibilă datorită:

/ Organizator:
Centrul Cultural German Sibiu

/ Susținător:
Institutul Goethe București
Consiliul Județean Sibiu
 
/ Parteneri:
Spațiul de artă independent arta.nonstop
Parohia Evanghelică C.A. din Sibiu
Biblioteca Județeană Astra Sibiu
TTeatrul Gong Sibiu
Proiectul Anii Drumeției
 
/ Sponsori permanenți ai Centrului Cultural German:
Star Assembly
Ascenda Systems
Clubul Economic German din Transilvania
LibLibrăria Erasmus
 
/ Parteneri:
PrintATU
George Roșu
Ștefania Dinea

/ Mulțumiri deosebite:
Monica MaMonica Marin
Mihai Cruciat
Despina Maria Ilinca Iorga
 
 
/ Parteneri media:
Hermannstädter Zeitung
Capital CultuCapital Cultural
Revista Arta

/ Traduceri în limba germană de:
Ralf Wendt and Elisabeth Köber
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