
Am propus în proiectul artistei Haegue Yang 
scaunul „migrator”: venit de nuștiuunde, a 
aparţinut pictorului Gabriel Popa, apoi sculptorului 
Peter Jecza, soţul meu. El are, însă, o viaţă 
proprie, poate chiar viaţa celor ce i-au 
încredinţat-o, ducând-o mai departe. De la 
plecarea lui Peter, înlocuiește viaţa absentă, 
anunţând că nimic nu s-a oprit.

Aici, invită oamenii să și-l aproprieze, simţindu-se 
„acasă”, pentru a visa la zilele ce tot vin, 
neînfrânte…

29. Sorina Jecza, filolog, președinte Fundaţia Triade

28, 31. Eva-Georgeta Andreaș, Prefectul Judeţului Timiș
Scaunul și masa la care s-a semnat un important 
acord de cooperare între România și Ungaria.

VIP’s Union 2001-2018

ROHaegue Yang

Scaune și mese, dimensiuni variabile
Mobilă împrumutată pe întreaga durată a expoziţiei 

Uniunea VIP-urilor / VIP’s Union, 2001 - în desfășurare

Fiecare piesă de mobilier este asociată cu o 
poveste, scrisă de proprietarul ei. Cu 
ajutorul hărţii, puteţi asocia mobilierul și 
poveștile. 

Mobilierul poate fi folosit de către vizitatori, cu câteva 
excepţii, care sunt semnalate. Vă rugăm să lăsaţi mobilierul 
în aceeași poziţie deoarece fiecare piesă corespunde unui 
număr pe hartă.

Uniunea VIP-urilor este o lucrare colaborativă aflată la intersecţia dintre artist, instituţiile gazdă și locuitorii 
orașului unde sunt prezentate lucrările. Concepută în 2001 special pentru design-ul foaierului VIP din cadrul 
târgului Art Forum din Berlin, lucrarea a avut numeroase variante în Bristol, Anvers, Bonn, Seul, Graz, Köln și 
New Plymouth. Deși a redefinit noţiunea de VIP în fiecare context și a avut mereu o configurare diferită 
adaptată spaţiilor, procedura a rămas aceeași. Instituţia gazdă nominalizează o listă de personalităţi care 
sunt invitate să împrumute o piesă de mobilier pe durata expoziţiei, fie un scaun sau o masă. Lucrarea ia 
forma unei colecţii de obiecte ready-made care întruchipează poveștile culturale, istorice și personale ale 
locului și ale proprietarilor lor.

În Timișoara, oameni consideraţi importanţi pe plan local în diferite domenii precum cultură, politică, 
educaţie, sectorul privat, asistenţă socială, economie, sport, media, știinţă și divertisment au fost invitaţi să 
ia parte la proiect. Termenul „important” este dependent de context — selectarea celor care împrumută 
articolele de mobilă a avut ca scop redarea unei imagini eterogene a Timișoarei și a structurii sociale a 
orașului. Varietatea pieselor de mobilier, cu stilurile și originile lor diferite, urmărește să transmită un portret 
al comunităţii bazat pe asemănări și deosebiri. 

RO

Vezi 28.
31, 28. Eva-Georgeta Andreaș, Prefectul Judeţului Timiș

Acum 8 ani, când am deschis prima dată atelierul 
de design vestimentar, am căutat doar mese 
frumoase pentru a pune mașinile de cusut pe ele. 
Aceasta este una dintre ele. În scurt timp am 
învăţat că producţia nu este frumoasă, că este 
nevoie de mașini industriale care nu sunt plăcute 
vizual. Procesul artistic este frumos, producţia nu 
este, rezultatul este. Separat nu pot exista.
Păsările placate cu aur și combinaţia dintre 
mătase și metale au ajuns în timp reprezentative 
pentru rochiţele M.D. Burnette.

33. M.D. Burnette

30. Ovidiu Hrin, Art Director, synopsismedia.com,
      graphic designer

Scaun recuperat din podul casei, moștenire de la 
străbunici. Scârţâie. Folosit în studioul designerului 
Ovidiu Hrin. Bun pentru vizitatorii care nu stau 
mult. Suport pentru cărţi și albume. Scară pentru 
aventuroși. Door stopper și conversation starter.

Mama mea a moștenit acest scaun de la „Tușica” 
în a cărei casă din Bocșa Montană, vizavi de gară, 
mergeam adesea în copilărie. Scaunul avea și o 
pereche. Erau așezate de o parte și de alta a unei 
măsuţe ovale, tot de tip Lengyel, pe care 
presupun că doamna Mărioara (alias Tușica) și 
domnul Remus Vermeșan, soţul ei, îşi beau 
cafeaua în ceșcuţe mici de porţelan Rosenthal. 
Atmosfera era una de calm și liniște, după mesele 
bogate și foarte gustoase pe care gazda le 
pregătea ea însăşi, căci nimeni altcineva nu o 
putea concura la gătit. Prin ușa deschisă a 
salonului se zărea necuprinsul grădinii 
extraordinar de frumoase, spre care abia 
așteptam să o zbughesc de îndată ce adulţii se 
ridicau de la masă. Scaunul acesta reprezenta 
pentru mine lumea „celor mari” pe când eu eram 
un copil de 3-4 ani şi azi încă mi se pare că 
sobrietatea lui elegantă evocă perfect absenţa 
celor pe care i-a cuprins cândva. Mama nu l-a 
folosit niciodată, iar în casa mea e un scaun 
pentru musafiri.

32. Smaranda Vultur

Tata n-a prea știut să comunice cu mine. Nici 
când eram copil, nici adolescent… Nu-i de mirare 
că, la 20 de ani, relaţia mea cu el a fost foarte 
rece și distantă. Ani mai târziu, ne-am apropiat 
cumva. Între timp, devenisem tată, la rândul 
meu. Tata a făcut atunci, cu mâinile lui, un scaun 
de copil, din lemn.

Așa a știut el să ne vorbească.

34. Lucian Mircu

36. Vlad Alexandru Gaivoronschi, profesor dr. arhitect, 
      Facultatea de Arhitectură

Scaunul a aparţinut bunicului meu Vladimir 
Gaivoronschi, decedat sub propria casă, 
dărâmată în urma bombardamentului sovietic 
din 1944 în Chișinău, Basarabia. El apucase să-și 
trimită familia înspre vest în refugiu, împreună 
cu mobilierul și lucruri importante ce au fost 
trimise cu un vagon pe calea ferată. Astfel, 
scaunul a început o interesantă călătorie către 
vest, pe un traseu sinuos, poposind pentru 
decenii la Alba Iulia împreună cu bunica mea și 
ajungând apoi, după decesul ei, la tatăl meu, 
Igor Gaivoronschi, la Timișoara în anii ‘80 și la 
mine în 2012. „Un scaun călător” al unei 
burghezii uitate.

Îmi plac vechiturile. Lucrez în restaurări.

35. Marius Dan Pascariu, specialist restaurări

Haegue Yang (n. 1971, Seul) trăiește în Berlin și Seul. Lucrările sale sunt cunoscute pentru elocventul și 
seducătorul lor limbaj sculptural al abstracţiei vizuale, deseori derivat din cercetările artistei cu privire la 
personaje istorice, evenimente și tehnici tradiţionale. Opera variată a lui Yang include lucrări conceptuale 
care prezintă aspecte de critică instituţională. Observând structuri sociale ascunse pentru a reimagina o 
posibilă comunitate, teme precum migraţia, diasporele post-coloniale și mobilitatea socială sunt 
reinterpretate și recurente în lucrările sale.  

Yang a avut expoziţii în importante spaţii 
expoziţionale internaţionale, printre care: 
cea de-a 16-a Bienală de la Istanbul (2019), 
cea de-a 21-a Bienală de la Sydney (2018), 
Bienala din Montreal (2016), cea de-a 12-a 
Bienală de la Sharjah (2015), cea de-a 9-a 
Bienală de la Taipei (2014), dOCUMENTA (13) la 
Kassel (2012) și cea de-a 53-a Bienală de la 
Veneţia (2009) ca reprezentantă a Coreei de 
Sud. Expoziţiile sale recente au avut loc la 
Galeria South London (2019), La 
Panacée–MO.CO, Montpellier (2018); Trienala 
de la Milano (2018); Galeria de Artă 
Govett-Brewster, New Plymouth și Institutul 
de Artă Modernă din Brisbane (2018); Muzeul 
Ludwig, Cologne (2018); Kunsthaus Graz 
(2017); KINDL – Centrul pentru Artă 
Contemporană din Berlin (2017); Hamburger 
Kunsthalle (2016); Muzeul Serralves, Porto 
(2016); Centrul Pompidou, Paris (2016); 
Centrul pentru Artă Contemporană Ullens, 
Beijing (2015); și Leeum, Muzeul de Artă 
Samsung, Seul (2015). Lucrările ei vor fi 
prezente la redeschiderea Muzeului de Artă 
Modernă din New York pe data de 21 
octombrie, iar expoziţia solo a artistei de la 
Muzeul de Artă Bass din Miami se va 
deschide la data de 2 noiembrie a acestui 
an. 
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Un taburet făcut de un meșter lemnar din Munţii 
Apuseni.

25. Marian Mocan, profesor Universitatea Politehnica

L-am cumpărat de la Dedeman. Primul câine a 
început să-i roadă fundul. Al doilea câine l-a terminat. 
Aceasta este istoria.

23. Cuţa

26. Adrian Bădescu, proprietar Clinicile Medici’s 

22. Dr. ing. Diana Andone, Director Centrul de ID/IFR și
      eLearning, Universitatea Politehnica Timișoara, 
      Vice-președinte EDEN, Education Chair IEEE România
      Președinte Rotary Club Timișoara 2018-2019, membru
      Board Fundaţia Pentru Voi

Întreaga viaţă am fost pasionată de utilizarea 
tehnologiilor în viaţa de zi cu zi, de promovarea 
utilizării corecte, inteligente și responsabile social a 
noilor tehnologii. De aceea, când Centrul eLearning al 
Universităţii Politehnica Timișoara s-a mutat în noile 
sale spaţii, am optat pentru un scaun în care 
tehnologii inovatoare acţionează eficient, micșorând 
stresul. Cu același scaun sunt echipaţi toţi 
cercetătorii și personalul din CeL și cu unul similar, 
laboratoarele dedicate studenţilor.

„Masă de cărţi” confecţionată manual din lemn în 
Austria, la începutul anilor 1960. 

24. Sabin Ceontea

Brutarul Prospero completează filmul parizian al 
magazinelor sale cu acest scaun prezent la 
următorul proiect de suflet, „Casa Pâinii”. Avem deja 
baghetele pe rafturi (la fel de celebre ca cele de la 
Ollivander’s), croissantele cu unt în vitrine, acordeon 
și tango parizian în difuzoare, acum completăm 
vizual tabloul. Aux baguettes, citoyens!

17. Traian Bugescu, marketing și cappuccinos
     @Prospero Delicii

Cred ca e prima piesă de mobilier pe care am 
cumpărat-o în primul nostru apartament, amenajat 
chiar de mine împreună cu Maria. 

Masiv, exotic, importat, de grădină: tot ce e mai 
improbabil necesar pentru a-l face scaunul pe care 
îmi încep și mi se termină zilele, la masă, în bucătărie. 
Uneori devine banc de lucru în plăcutele dar prea 
rarele mele sesiuni de tâmplărie și asta îl cam costă 
zgârieturi și lovituri. 

Greutatea, stabilitatea și alternanţa aer-lemn, 
punctată în bronz, sunt lucrurile care îmi plac și care 
îl fac SCAUNUL MEU.

18. Radu Ticiu, fondator CoderDojo Timișoara

15. Johnny Bota
În comuna Cenei din judeţul Timiș, la începutul 
secolului trecut, majoritatea locuitorilor, aproximativ 
două treimi, erau șvabi. Împreună cu ei trăiau 
români, croaţi, unguri și sârbi. Între timp, etnicii 
germani au emigrat în Germania, iar locul lor a fost 
luat de români veniţi de prin Ardeal și Moldova. 
Bunicul soţiei mele, Svetozar Plavoșin, obișnuia să 
șadă pe scăunelul făcut de mâna lui, seara, când, 
asemenea altor oameni în vârstă din Cenei, 
urmărea trecătorii pe uliţa sa. Se spune că 
scăunelul a fost făcut din același lemn din care un 
tâmplar șvab confecţionase, după priceperea sa, 
vioara la care bunicul scârţâia din când în când. 
Când a crescut nepoata sa, bunicul i-a pus vioara 
în mâini. La ea, nepoata a învăţat să cânte de la un 
profesor șvab din sat. Când a mai crescut, s-a dus 
la Timișoara, unde a făcut Liceul de Muzică. După 
absolvirea conservatorului, nepoata a devenit artist 
instrumentist în orchestra Operei Române din 
Timișoara. Acum este pensionară. Vioara nu se știe 
pe unde a ajuns, dar scăunelul e aici.

Vezi 10.

La circ în cerc ne așezăm mereu mereu când 
discutăm. Cavaleri ai voii bune, energie să ne-adune. 
Suntem toţi nici sus, nici jos, orizont chiar de-i pe 
dos. Lumea-ntreagă o străbatem, cu răul mereu ne 
batem. Împreună reușim să ne-ntoarcem rădăcini… 
să iubim.

19. Școala de circ

21.  Mariana Boșneac
Scaunul a figurat pe afișul ediţiei 2005 a Festivalului 
de Teatru pentru Tineri T4T, organizat la Timișoara de 
Asociaţia AT4T sub sloganul „Play whatever you are”. 
A fost ales ca element datorită legăturii evidente 
dintre sigla festivalului și forma scaunului. Pe afiș s-a 
folosit culoarea roșie pentru șezut pentru contrastul 
cromatic cu restul afișului.

Scaunul m-a suportat zile, uneori și nopţi în 
dezvoltarea proiectelor cu Norvegia și a Centrului 
Mobil de Medicină Comunitară Banat. 

20. Centrul Mobil de Medicină Comunitară „Banat”

Masă rotundă, aproximativ anii 1950, din lemn, 
recondiţionată. A rezistat perioadei comuniste în 
calitate de obiect, prezent într-o casă din familie, ce 
amintea de lumea interbelică, de un „dincolo” despre 
care nu se putea vorbi dar care era prezent, 
paradoxal, într-un mod cât de poate de material și de 
prietenos.

Fotoliu de curte construit din piesele unor elemente 
de mobilier vechi. Cel mai comod scaun pentru citit. 16, 10. Claudiu Mesaroș, conferenţiar, Departamentul de

           Filosofie și Știinţe ale Comunicării

10, 16. Claudiu Mesaroș, conferenţiar, Departamentul de
           Filosofie și Știinţe ale Comunicării

DIN PERSPECTIVA FOTOLIULUI ROȘU
Pot părea indiscret, dar – prin natura constituţiei și 
menirii mele – am făcut cunoștinţă de-a lungul anilor 
cu cea mai intimă parte a oamenilor. Se pot spune 
multe despre felul în care am fost folosit. Mulţi au luat 
loc pe mine. Unii celebri, despre care am auzit 
vorbindu-se cu mult înainte de a-i cunoaște și pe care 
i-am așteptat cu mare curiozitate. Aceștia au fost, de 
regulă, cei care s-au așezat hotărâţi și siguri pe ei, 
dezlănţuindu-se în tirade despre realizările lor de-o 
viaţă și proiectele în devenire. Alţii, emoţionaţi și cu 
teamă, așezaţi mai mult într-o rână, gata să dea bir cu 
fugiţii. Majoritatea însă, insensibili și ignoranţi la 
formele mele îmbietoare și confortul pe care l-am 
oferit necondiţionat.

8. Mona Isabela Petzek, Centrul Cultural German Timișoara

Această poveste nu este despre mine. Este despre 
viața unei mese rotunde și a unui „aproape jilţ”. Se 
cunosc de peste 60 de ani, au locuit împreună în tot 
acest timp și nu s-au despărţit niciodată. În casa lor 
mai locuia o doamnă pe nume Victoria. Masa și 
aproape jilţul au fost martorii multor evenimente din 
viaţa ei. Cam câte evenimente poate strânge un om în 
90 de ani. De curând și-au găsit o nouă casă, cu 
motan, căţel și multă muzică. Aici vor căpăta luciu 
nou, tapiţerie mai colorată și arcuri tari, puse pe 
treabă. Se numește că vor primi o viaţă nouă, pentru 
că unele lucruri nu mai sunt așa cum au fost odată, 
dar pot fi altfel.

Semnat,
Anonimul, masa și aproape jilţul.

11, 14. Anonim

7. Ioana Haţegan, Haţegan Attorneys
Scaunul pe care îl punem la dispoziţie este în biroul 
de avocatură Haţegan de 15 ani, încă din prima zi a 
înfiinţării biroului nostru. În tot acest timp, a fost 
„martorul tăcut” și a „susţinut” apariţia strategiilor 
îndrăzneţe, atât în zona legală, cât și în zona 
comunitară după crearea Fundaţiei Haţegan. Cei 
care s-au așezat pe el s-au simţit inspiraţi și au 
inspirat la rândul lor, contribuind la crearea și 
implementarea proiectelor noastre pe parcursul 
timpului, în beneficiul clienţilor noștri și a comunităţii 
din Timișoara în general.

Masa a fost lucrată la începutul anului 1900 pentru 
Veronika Ambruș. Borbala, fata lui Veronika, a adus 
masa în Timișoara, în 1950. Peste 50 de ani, masa a 
stat în cartierul Fabrik. În Ardeal, Borbala, mama 
mea, era așa de mică încât nu ajungea la sertar. Azi, 
ea ţine pe masă flori și medicamente. Pentru noi, 
masa nu e doar un lucru zdravăn și funcţional, dar 
este o poveste în sine care a început acum un secol 
și continuă cu farmec și azi. 

În 2015 am închiriat un spaţiu la fosta fabrică de 
încălţăminte „Guban” pentru realizarea proiectului 
„Colorăm Pietonala” – Expoziţie de tablouri mozaic 
realizate din peste 120.000 de capace de plastic, 
organizată pe Strada Mărășești din centrul istoric al 
Timișoarei. Fabrica fiind aproape părăsită, am 
căutat și găsit mai multe scaune pe care le-am 
folosit în cele două luni în care am avut spaţiul la 
dispoziţie. Acest scaun este singurul lucru pe care 
l-am păstrat de acolo după ce am plecat.

Acest scaun a fost meșteșugit de bunicul meu în 
anul de refugiu, 1944. La Cernăuţi, bunicul a fost 
profesor de desen și matematică și directorul 
Gimnaziului de Fete. 1944 este și ultimul său an de 
viaţă, la 85 de ani. Folosesc și păstrez acest scaun 
în atelierul meu ca amintire și mărturie a 
preocupărilor lui în vremuri nevolnice.

„– Îţi imaginezi lumea dezbrăcată de toată poleiala? 
Totul să fie minimalist și strict util: o casă, o masă, 
un pat, un scaun, o rochie, o pereche de pantofi.”

Aceasta este o întrebare pusă de Simona Croitoru. 
O întrebare căreia putem să îi căutăm răspunsul. 
Scaunul este cu certitudine minimalist, util, poate 
urât, poate nu, dar îndrăgit de Simona. Este printre 
puţinele obiecte care i-au rămas de la bunica 
paternă pe care a iubit-o nespus. Scaunul Simonei 
are peste o sută de ani, iar ea a început să-l 
îndrăgească de când era foarte mică. Iniţial l-a 
folosit pe post de masă, masă de joacă pe care își 
aranja păpușile și ursuleţii.

Apoi, acest scaun, îmbătrânit de-acum, și-a găsit 
un loc pe balcon. Era scaunul pe care Simona 
stătea, fuma și, probabil, se întreba cum ar arăta 
lumea „dezbrăcată de poleială“.

Taburetul folosit de Relly și Puiu Dimeca, timp de 20 
de ani, în locuinţa lor din Aachen.

Fără text

1. Florin Iepan, regizor și producător film

2. Radu Rusu, EcoStuff România

3. Constantin Flondor, pictor

4. Simona Croitoru, avocat

5. Anonim

6. Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei

Cumpărat în 1993, imediat după ce m-am mutat în 
actuala locuinţă. E scaunul pe care mă așez de fiecare 
dată când intru în casă, ori unde stau câte puţin 
înainte de a pleca la drum lung.

9. Otilia Hedeșan, prorector Universitatea de Vest
    Timișoara, etnolog

O siluetă aparte ieșită din tipare. Sortit focului, găsit 
bucăţi într-o casă semi-părăsită după mulţi ani după 
ce a fost rupt la o petrecere. Cum spunem noi 
oamenii, „a avut viaţă!”. În plus, are și șansa unei 
audienţe selecte, iubitoare de comunitate.

Și cine știe, foarte posibil să ne supravieţuiască!

12. Vali Mureșan

Poate că întreaga garnitură (șase scaune și o masă 
pătrată) a fost adusă în vara lui 1933 cu un camion, de 
la o fabrică de mobilă din Debrecen sau Arad. Poate 
că toate au fost comandate la un atelier din Fabrik, în 
luna iulie, când tânărul avocat Sch. și-a văzut 
terminată vila de pe bulevardul Loga din Timișoara. 
Poate că masa și scaunele au rămas la parterul   

13. Adriana Babeţi

14, 11. Anonim
Vezi 11.

închiriat consulatului francez, în apartamentul 
domnului consul B. Poate că frumoasa doamnă B. 
s-a așezat chiar pe acest scaun în după-amiaza lui 
16 iulie 1938. Poate că a stat sprijinită de spătarul lui 
minute în șir, cu mâinile în poală, cu privirea agăţată 
de creanga plină de caise coapte, care aproape 
intra pe geam. Poate că imaginea asta a fost ultima 
ei legătură cu viaţa, înainte de a urca în podul vilei 
ca să se sinucidă.

Piesa de mobilier pe structura metalică de culoare 
verde olive cu motive vintage întregește ambientul 
cald și primitor din spaiul Clinicii Medici’s Academica, 
ducându-te cu gândul la odăile bunicilor în care 
aceștia cu toată dragostea ne ofereau tot ce aveau ei 
mai bun. Pe lângă amintirile spre care te trimite atunci 
cand te așezi pe el, scaunul are și o poveste de 
actualitate, participând la:
   lansare de carte pentru trei autori spanioli laureaţi ai 
premiului Nobel
   lansare de carte business
   workshopuri de lifestyle
   filmări și interviuri pentru televiziuni locale și 
naţionale: Telemedica, Realitatea TV
   evenimente de importanţă culturală ale orașului 
Timișoara cu participarea Consulului Peru, Mexic, 
Spania, Ambasadorul Mexicului

Pe acest scăunuţ stătu mama Leana – soacră-mea, 
adică – la uliţă cu uina Slauca la vremea vizitei 
apostolice a papei Ioan Paul al II-lea în România. „Na”, 
zice uina Slauca, „acuma ce i-o trebuit și lui Papa să 
vină la noi, nu vedeţi că abia să poartă, abia pășește, de 
zici că acuma, acuma pică; nu-i mai vrednic, așa-i când 
’bătrânești”, zice uina, plină deodată de o înţelepciune 
fortuna labilis: „dacă ai ’bătrânit stai acasă, pe lângă 
cuină, mai faci una, alta, ce te mai ţin puterile, brăcinarii, 
cum se zice, nu te apuci tu și te sui în avion și pe urmă 
abia te dai jos”.

27. Daniel Vighi




