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Abstract: The present study tries to highlight the importance of
happenings in presenting art in museums, and the importance of
interaction with the public. It presents the definition and the short history of
the artistic movement, the related concepts (performance art, live art and
conceptual art). Some examples follow the definitions of the concepts. The
Happening in a museum enlivens the atmosphere due to the public's
involvement in creating and promoting art. It has a social component that
allows empathy. It is an artistic act, but it is at the border of several
disciplines - theater, photographic art, sociology of art, anthropology etc.
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Definiţie concept
Happeningul este o mişcare artistică în care produsul este
caracterizat printr-o improvizaţie în direct contact cu publicul, bazată pe
interferenţa între mai multe forme de artă (teatru, arte vizuale, video
proiecţie, fotografie etc.), având ca scop anularea distanţei între realitatea şi
creaţia artistică. Din zona artistică se păstrează o serie de trăsături, cum ar fi
convenţionalitatea, gratuitatea, tendinţa spre semnificaţie, iar de la
realitate se împrumută accidentalul, posibilitatea controlului asupra
evenimentului, spontaneitatea comportamentului şi dimensiunea banalităţii. Termenul îşi are originea în experimentele lui Allan Kaprow la
Douglas College (1958 şi 1959) şi în acţiunea grupului de avangardă din
jurul lui Kaprow care, în 1959, prezintă la Reuben Gallery din New York
„8 happeninguri în 6 părţi”. Se consideră totuşi că primul „happening” a
avut loc în 1952 la Black Mountain College cu reprezentarea piesei
„Theater Piece No. 1” a lui John Cage, care fusese profesorul lui Kaprow1.
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Fig. 1. Happening Mona Hatoum.

148

Mişcarea, care a cunoscut o rapidă audiţie şi dezvoltare în Statele
Unite şi Europa, comunică cu o serie întreagă de tendinţe europene mai
vechi, al căror punct de convergenţă este persiflarea unui sistem de
prejudecăţi, generate de filosofia pragmatică şi exclusivist raţionalistă.
Artiştii care au inaugurat la New York happeningul au avut strânse legături
cu pop-artul şi cu hiperrealismul. Vizând să abolească graniţa dintre public
şi artist, într-o participare vag controlată, prin impunerea unei atmosfere
particulare, prin sugerarea unei idei iniţiale şi printr-o serie de interdicţii de
comportament (deci în absenţa unui scenariu şi a unor indicaţii de regie),
utilizând o recuzită în care se întâlnesc obiecte de artă autentice, dar şi
obiecte de uz curent, deşeuri şi alte materiale derizorii, desfăşurându-se în
spaţii voit „neculturale” (locuri de parcare, holuri de instituţii, pieţe, parcuri
etc.), happeningul rămâne, de fapt, o artă practică şi consumată în grup
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restrâns, cu un grad mare de sofisticare. Nu există un public, ci o serie de
publicuri stratificate, cu cerinţe, capacitate de recepţie şi pregătire culturală
extrem de diferite2.
Un exemplu elocvent este Mona Hatoum, care a devenit cunoscută
în anii 1980 pentru o serie de performance-uri şi filmuleţe video în care îşi
foloseşte trupul pentru a experimenta fragilitatea şi puterea umană în
condiţii critice. Performance Still în 1985 exprimă una dintre cele trei
performance-uri înregistrate în stradă de către Hatoum în Brixton, pentru
expoziţia Roadworks, organizată în 1985 de către The Brixton Artists
Collective. Performance-ul consta în plimbarea artistei, cu picioarele goale,
pe străzile din Brixton, aproximativ o oră, cu bocanci Doc Marten purtaţi de
obicei de către poliţie, aceştia fiind agăţaţi de gleznele artistei.
Performance Still, publicată zece ani mai târziu, fiind de sine stătătoare, o
promovează pe artistă şi practica sa estetică3.
Concepte înrudite
1. Performance art
Happeningul a precedat „performance art” şi a apărut din elementele
teatrale ale curentelor dadaist şi suprarealist. Happeningurile au apărut ca o
instalaţie creată în galerie, implicând sunete, lumină, video proiecţii şi, cel
mai important, o audienţă participativă. S-a dezvoltat către anii '60, dar s-a
impus mai mult termenul de Performance art, datorită rolului principal al
artistului care propune evenimentul. Creatori de happening au fost Claes
Oldenburg, Jim Dine, Red Grooms and Robert Whitman.
Performance art este o operă de artă sau o expoziţie de artă creată de
un artist sau de către acţiunile coagulate ale publicului. Poate fi live, desfăşurată în faţa publicului, sau poate fi înregistrată, spontană sau scrisă,
prezentată în faţa publicului într-un context artistic, interdisciplinar, de
obicei. Cunoscută şi ca acţiune artistică (artistic action), a fost dezvoltată
ca gen de sine stătător, în care arta este prezentată live. A avut un rol
important în secolul al XX-lea în arta Avangardei. Implică patru elemente
primare: timpul, spaţiul, corpul şi prezenţa artistului, precum şi relaţia
dintre creator şi public. Acţiunile se pot desfăşura în galerii şi muzee, dar
pot avea loc şi în stradă sau orice alt spaţiu neconvenţional. Scopul acestor
acţiuni este de a genera o reacţie, fie prin improvizaţie, fie printr-un simţ
estetic performat live, cu scopul de a critica, de a denunţa social anumite
comportamente, inducând cerinţa unei transformări.
Recent, în România s-a publicat un album dedicat mişcării artistice de
la noi, realizat de Iulia Popovici şi Raluca Voinea, intitulat: Metaforă, Protest,
Concept, Performance art din România şi Moldova, Editura IDEAIDEA
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https://www.tate.org.uk/art/artworks/hatou
m-performance-still-p80087, accesat 10
octombrie 2020.

Fig. 2. Coperta albumului Metaforă, Protest,
Concept, Performance art din România şi Moldova,
Editura IDEAIDEA Design & Print Editură, Cluj,
realizat de Iulia Popovici şi Raluca Voinea.
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Design & Print Editură, Cluj. Iată ce declară autoarele: „Diversitatea
formelor de performance art în România şi Republica Moldova vorbeşte
despre motivaţiile distincte, personale şi artistice, în opţiunea pentru acest
limbaj, dar şi despre modul în care o artă ajunge să-şi construiască definiţii
proprii, în contexte specifice. Aceste definiţii le căutăm, prin intermediul
dialogurilor cu artiştii” (Iulia Popovici), iar Raluca Voinea mărturiseşte:
„Zilele acestea nu prea ne mai întâlnim în stradă; nu ne mai regăsim în
programul politic sau estetic al protestelor recente sau aşteptăm pur şi
simplu ca acestea să genereze alte metafore şi alte concepte, pentru o nouă
generaţie de artişti (şi de cetăţeni)”.

Fig. 3. Performance art – exemplu: Maren
Hassinger performând la Muzeul de Artă
Contemporană din Huston, 17 noiembrie
2012.

2. Concepte înrudite – Live art
Live Art este o strategie culturală ce face loc unor experienţe
particulare, ce permit corpurilor şi identităţilor diferite de un context
tradiţional. Live art este un mod de a vorbi despre artă, despre cum o putem
experimenta. Live art poate fi experimentată într-o galerie, un muzeu, dar şi
într-o pădure, într-un spaţiu urban sau ca proces artistic în care eşti implicat.
Dincolo de experienţe private sau civice, Live art poate implica tot felul de
interacţiuni cu publicul, cu o audienţă foarte variată. Oricum ar apărea, este
esenţial ca Live art să fie live, explorând posibilităţile interacţiunii cu un
public, cu o audienţă.

Fig. 4. Live art – exemplu: Instalaţie
în expoziţia Live Art la Art Projects
International, New York, 1994.
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3. Concepte înrudite – Conceptual art
Sub această denumire, de „artă conceptuală”, la mijlocul anilor '60
ai secolului al XX-lea încep să fie prezentate - în parte ca reacţie împotriva
formalismului - diferite manifestări şi lucrări artistice, în care pe primul plan
se situează ideea (idea art), concepţia, procesul operei, considerate mai
semnificative decât forma concretă, ultimă, a unei anumite creaţii.
Arta conceptuală este o modalitate de autoanaliză, de prezentare a
laboratorului de creaţie, într-un amestec de imagini pictate, fotografii,
inscripţii şi instalaţii. Forma care se va naşte se află încă în gestaţie, poate fi
anunţată de o schiţă, de o însemnare, dar păstrează un grad de imprevizibilitate. Artistul ne oferă „spectacolul” lucrului său, ceea ce, conform
tradiţiei, era de regulă ascuns receptorului de artă, căruia i se ofereau doar
opere finite.
Happeningul în Muzeu
Marina Abramović a performat The Artist Is Present La MoMa în
New York în 2010. Începând cu anii 2000, mari muzee, instituţii şi galerii
de artă au adăpostit performance-uri de artă. Din ianuarie 2003, Tate
Modern din Londra a găzduit programe de live art şi performance ale unor
artişti precum Tania Bruguera şi Anne Imhof. În 2012 The Tanks la Tate
Modern a fost deschis: primul spaţiu pentru performance, film şi instalaţii în
cel mai mare şi modern muzeu de artă contemporană.
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Fig. 5 şi 6. Conceptual art - exemplu
Conceptual Art in Britain 1964-1979, 12
aprilie – 29 august 2016 – Muzeul Tate.
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Muzeul de artă modernă MoMa a adăpostit o expoziţie retrospectivă
şi performance-uri ale Marinei Abramović, cea mai mare expoziţie de
performance art din istoria muzeului, din 14 martie până pe 31 martie
2010. Expoziţia a prezentat aproximativ 20 de lucrări ale artistei, realizate
între anii 1960-1980. În paralel, artista a performat The artist is present,
aproximativ 726 de ore şi 30 de minute în care Marina Abramović a stat
tăcută şi imobilă în muzeu, în timp ce spectatorii erau invitaţi să stea
vizavi de ea. Performance-ul a fost o reactivare a unuia mai vechi, din 1970,
în care artista a stat zile întregi lângă Ulay, partenerul său. Performance-ul ei
din 2010 a atras atenţia unor vedete contemporane precum Björk, Orlando
Bloom şi James Franco, care au participat la eveniment.
Concluzii
Happeningul în muzeu vivifică atmosfera datorită antrenării
publicului în crearea şi promovarea artei. Are o componentă socială care
permite empatia. Este un act artistic dar care se află la graniţa mai multor
discipline – teatru, artă fotografică, sociologia artei, antropologie etc.
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