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Întrebările

Trăim în postcomunism în România, adică într-o ţară 
care se defineşte încă prin relaţia ei cu trecutul comunist. 
După o lungă tradiţie de mitologii de legitimare inven-
tate şi identităţi contrafăcute, suntem în căutarea istoriei 
adevărate. Pentru ca aceasta să existe, e nevoie de martori 
şi de amintiri pe care să le recunoaştem, chiar dacă sunt 
ruşinoase. Şi tocmai aici intervine rolul muzeului, care 
poate funcţiona ca mediator, ca negociator în acest pro-
ces de înţelegere şi de învăţare şi poate că în cele din urmă 
şi de vindecare a unor amintiri care dor.

Colectivizarea agriculturii în România a avut loc 
între 1949 şi 1962, sub forma unui proces impus, abuziv, 
cu arestări, deportări, pierderi de vieţi omeneşti. A fost 
gândită ca parte a unui obiectiv al instaurării comunis-
mului, şi anume crearea unei societăţi complet noi, o dic-
tatură a proletariatului. Eşecul a fost total, peste dramele 
ţăranilor cărora li s-a luat tot ce aveau s-a suprapus o lun-
gă perioadă de sărăcie şi apoi haosul din agricultură de 
după ’89. Efectele economice dezastruoase au fost dubla-
te de o fractură socială nevindecată încă. Întrebările de azi 
sunt multe şi nu au încă toate răspunsuri:

• De unde vin neîncrederea oamenilor, suspiciunea, 
reticenţa fermierilor de a se asocia?

• De ce spaţiul public, în loc să fie considerat al tu-
turor, este considerat al nimănui?

• În ce fel înstrăinarea ţăranilor mutaţi peste noap-
te în blocuri şi-a pus amprenta pe oraşele noastre?

• Cât din relativizarea hoţiei îşi are rădăcinile în 
minciunile oficiale ale comuniştilor?

• Cum au apărut baronii locali?
Dincolo de investigaţia politică, istorică şi morală, aces-
te întrebări pe care şi le-a pus Iulian Bulai, iniţiatorul Mu-
zeului Colectivizării din România, încearcă să descopere 
relaţii între trecutul comunist şi amprentele lui în socie-
tatea contemporană. Un loc care să explice mai bine pre-
zentul în care trăim ni s-a părut o miză bună atunci când 
am fost invitaţi să lucrăm la acest proiect. Peste întrebări-
le lui Iulian s-au adăugat întrebările noastre, ale celor de 
la Zeppelin: Cum poate fi spusă o poveste despre un su-
biect dificil şi traumatic, aşa încât să ajungă într-adevăr la 
vizitator? Şi să facă dreptate subiectului, pe cât posibil? În 
orice caz, să nu facă nedreptate.

Tămăşeni

În casa familiei lui din Tămăşeni s-a întors, după mulţi ani 
petrecuţi în străinătate, Iulian – fiul lui Ioachim al lui Bu-
lai –, să facă aici Muzeul Colectivizării. Totul a pornit de la 
întrebările lui de acum şi de la discuţiile aprinse despre 
revendicări, naţionalizare, CAP, comunişti şi chiaburi, pe 
care le-a auzit în casă toată copilăria. În muzeu, Ioachim 

The Questions

We are living in post-Communism in Romania, that is, in 
a country still defining itself by its relationship to its Com-
munist past. After a long tradition of invented mythologies 
and counterfeit identities, we are searching for real history. 
In order for it to exist, we need witnesses and memories to 
acknowledge, even when shameful. And this is where the 
museum steps in, with its possible role of mediator, of ne-
gotiator in this process of understanding and learning, and, 
perhaps, ultimately, of healing memories that hurt.

The collectivization of agriculture in Romania took 
place between 1949 and 1962, as a mandatory, abusive pro-
cess, marked by arrests, deportations, loss of human lives. 
It was designed as part of an objective of installing Com-
munism, namely that of creating an entirely new society, a 
dictatorship of the proletariat. The failure was complete, 
and the dramas of peasants being left without all their be-
longings was overlapped by a long period of poverty and 
then the post-’89 chaos in agriculture. The disastrous eco-
nomic effects were doubled by a social rupture, which has 
not healed yet. Nowadays, questions are many, and not all 
have been answered:

• Where do the people's distrust, their suspicion, the 
farmers’ reticence to associate come from?

• Why is the public space, instead of being seen as 
belonging to all, considered as belonging to none?

• How have our cities been affected by the es-
trangement of peasants, moved to blocks of flats 
overnight?

• How much of the relativization of theft is rooted in 
the Communists’ official lies?

• How have ‘local lords’ (regional politicians of huge 
wealth and power) come to be?

Beyond the political, historical and moral investigation, 
these questions, asked by Iulian Bulai, the initiator of the 
Romanian Museum of Collectivization, attempt to discov-
er relationships between the Communist past and its se-
quels in contemporary society. The museum as a place to 
better explain the present we are living in – we found this 
to be a good bet when invited to work on this project. To 
Iulian's questions, we have added our own, the Zeppelin 
staff's ones: How can one tell a story of a difficult and trau-
matic past, so that it should truly reach the visitor? And do 
justice to the topic, inasmuch as possible? In any case, not 
to do any injustice.

Tămăşeni

It was to his family's home in Tămăşeni that Iulian—son 
of Ioachim son of Bulai—returned, after many years spent 
abroad, to create the Museum of Collectivization. It all 
started from his questions, as well as from the heated 

Satul Tămăşeni, judeţul Neamţ. În stânga, casa nouă (1941). 
În dreapta, casa veche (1906). La unul dintre geamuri 
au rămas gratiile de pe vremea când aici era Miliţia
Tămăşeni Village, Neamţ County. To the left, the new 
house (1941). To the right, the old house (1906). One of 
the windows preserves the bars installed when this was 
the police (Miliţia) station

Casa nouă (1941). Prăvălia este transformată în Cooperativă 
de Consum şi Centru de achiziţii pentru colectivă
The new house (1941). The shop becomes a Consumer's 
Cooperative and Purchase Centre for the Collective
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Camera Cote, în spaţiul unde a fost 
magazinul, apoi Cooperativa de Consum

The Quotas room, in the space 
once taken up by the shop, then by 
the Consumer’s Cooperative

devine personajul care spune, din trăite şi din auzite, po-
vestea familiei şi a ţăranilor din Tămăşeni şi din satele din 
jur, aşa cum s-a întâmplat în realitate de-a lungul a mai 
bine de 100 de ani. În 1949, când a început colectivizarea, 
Ioachim avea un an. Dar toate câte s-au petrecut de atunci 
îi marchează puternic destinul, al lui şi al altor milioane 
de oameni care au trăit colectivizarea şi comunismul. Mu-
zeul Colectivizării porneşte de la viaţa unui om, pentru a 
vorbi despre un întreg fenomen economic, politic, social 
şi moral cu efectele căruia ne confruntăm şi astăzi, 70 de 
ani mai târziu şi după 30 de ani de la căderea regimului 
comunist în România.

Destinul

Petru, străbunicul lui Ioachim, a fost un ţăran gospodar 
din Tămăşeni, sat pe Valea Siretului. În timpul explozi-
ei culturii de sfeclă-de-zahăr din Moldova, la sfârşitul lui 
1800, a arendat pământ pe care l-a cultivat. A împrumu-
tat apoi bani şi a cumpărat un lot mai mare: pământ ara-
bil, zăvoi şi păşune. El a murit de tifos în 1918, tânăr, lă-
sând treburile în mâna a 7 copii şi a unei femei văduve. 
Ianuş, băiatul lui cel mai mare, a muncit şi mai mult şi aşa 
a cumpărat două mori pe Siret şi un pod. El le-a lăsat moş-
tenire lui Petre, tatăl lui Ioachim.

În 1906, străbunicul Petru îi face casă lui Ianuş. În 1941, 
bunicul Ianuş îi face casă lui Petre, cu prăvălie şi crâşmă. 
În anii ’50, comuniştii i-au luat acestuia din urmă aproa-
pe tot, mai puţin pietrele de moară, care sunt şi astăzi în 
curte. Pe lângă confiscările de teren, pod şi moară, comu-
niştii au mai confiscat şi două jumătăţi de casă. Într-una 
au făcut magazinul Cooperativei de Consum şi Centru de 
Achiziţii pentru Colectivă, unde Petre lucrează ca gestio-
nar, angajat de stat, pentru a putea rămâne să locuiască 
în casa lui împreună cu familia. Într-alta au făcut post de 
miliţie. Postul de miliţie nu a fost mult timp în casa veche, 
în schimb magazinul Cooperativei de Consum a rămas în 
casa cea nouă până în anul 1992.

Muzeul

Cel mai important a fost să stabilim tonul poveştii. Am 
considerat că acum, la 30 de ani de la căderea comunis-
mului, avem distanţa necesară pentru o privire neîncărca-
tă de patimă, mai calmă, mai echilibrată. La Tămăşeni am 
găsit două case de ţară, cu nimic deosebite la prima vede-
re de alte mii de case din alte sute de sate. Doar la o privire 
mai atentă se văd gratii la o cameră din casa veche (acolo 
unde fusese Miliţia), iar casa cea nouă are prăvălie cu in-
trare direct din stradă.

discussions on claiming property, nationalization, CAP (Ag-
ricultural Production Cooperatives), Communists and ku-
laks, that he had witnessed in his home his entire childhood. 
In the museum, Ioachim becomes the character telling, 
from his own and others’ experiences, the story of the fam-
ily and of the peasants in Tămăşeni and in the neighbour-
ing villages, as it actually happened along over 100 years. In 
1949, when collectivization started, Ioachim was one year 
old. But all that has happened since has had a powerful im-
pact on his destiny - his, and that of millions others living 
through collectivization and Communism. The Collectivi-
zation Museum starts from one man's life, to speak of an 
entire economic, political, social, and moral phenomenon, 
whose effects we are facing even today, 70 years later, 30 
years since the fall of the Communist regime in Romania.

The Destiny

Petru, Ioachim's great-grandfather, was a hard-working 
peasant in Tămăşeni, a village on the Siret River's Valley. 
During the sugar beet boom in Moldavia, in the late 1800s, 
he leased land which he cultivated. Then he took out a 
loan and bought a larger plot – arable land, riverside cop-
pice, and grazing land. He died of typhus, in 1918, a young 
man, leaving his affairs over to his 7 children and his widow. 

Ianuş, his eldest son, worked even harder, and that is how 
he bought two mills on the Siret River, and a crossing 
bridge. He settled them to Petre, Ioachim's father.

In 1906, great-grandfather Petru builds Ianuş a 
house. In 1941, grandfather Ianuş builds a house for Pe-
tre, with a store and a pub. In the 50s, Communists took al-
most everything from Petre – except for the grinders, which 
remain in the courtyard to this day. Besides seizing the land, 
bridge, and mill, Communists also seized two halves of his 
houses. One was used to set up the store of the consumers’ 
cooperative and purchase centre – where Petre works as a 
state-employed warehouse operative, to be allowed to go 
on living in his house together with his family. The other be-
came the police (miliţie) station. The police station did not 
function in the old house for too long, but the consumers’ 
cooperative store remained in the new house until 1992.

The Museum

Setting the tone of the story was the most important. We 
considered that now, 30 years after the fall of Communism, 
we have the necessary distance for a less heated, calmer, 
more balanced outlook. In Tămăşeni, we found two peasant 
houses, at a first glance no different from other thousands 
of houses in other hundreds of villages. But on a closer look, 
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Decizia de design a fost să nu ne atingem de case, pentru 
că finisajele erau originale, cu zugrăvelile decorative din 
perioada comunistă, cu tâmplării şi mobilier adunat de-a 
lungul a zeci de ani. Am avut grijă să evităm orice meta-
foră, orice muzeificare, orice stridenţă; să păstrăm doar 
această scurtă aparenţă de firesc, aşa cum era şi viaţa oa-
menilor în comunism. Dincolo de asta, absurditatea.

Povestea caselor şi a acestei familii este, de fapt, 
una tipică, aşa cum s-au întâmplat multe pe tot cuprinsul 
ţării. Centrul de Achiziţii pentru Colectivă este folosit ca 
pretext pentru prezentarea întregului fenomen al agricul-
turii colectiviste. Tematica muzeului se structurează pe 18 
spaţii distincte (camere din cele două case, spaţii-anexă, 
spaţii exterioare), fiecărui spaţiu fiindu-i dedicată o temă 
specifică: Cote, Casa, Pământ, Pâine, Furie, Revoltă, Estul, 
Destinul, Miliţia, Agitatorii, Ascunzătoarea, Rezistenţa, 
Omul Nou, Carne şi vin, Apă, Gaz, Fier vechi, Unelte agri-
cole. În toamna anului 2020 s-au deschis primele 3 came-
re (Cote, Casa şi Pământ), restul spaţiilor fiind programa-
te să se deschidă în perioada următoare.

Pentru fiecare temă, discursul curatorial se organizează 
pe două categorii diferite de conţinut, care sunt prezenta-
te în permanenţă în paralel, prin două instalaţii interacti-
ve în fiecare cameră. Cele două categorii sunt:

one can see bars on a window in the old house (where the 
Militia station once was), and the new house has a shop 
with street access.

The design decision was to leave the houses alone, 
as the finishes were the original ones, with the decorative 
wall painting in the Communist era, with woodwork and 
furniture collected over decades. We were careful to avoid 
any metaphor, any museification, any excess; to only pre-
serve this brief impression of naturalness, as was the life of 
people under Communism. Beyond that, the absurdity.

The story of the houses and of this family is in fact 
a typical one, similar to many others throughout the country. 
The Purchase Centre for the Collective is used as a pretext 
to showcase the entire phenomenon of collectivist agricul-
ture. The theme of this museum is structured on 18 distinct 
spaces (rooms in the two houses, annex spaces, outside 
spaces), with a specific theme dedicated to each space: 
Quotas, The House, Land, Bread, Fury, Revolt, East, Desti-
ny, Militia, The Agitators, The Hideout, the Resistance, The 
New Man, Meat and Wine, Water, Gas, Scrap Iron, Agricul-
tural tools. The first 3 rooms were opened in the autumn of 
2020 (Quotas, The House, and Land), with the rest of spac-
es scheduled to open over the next period.

Instalaţie interactivă – 
contextul politic şi 
istoric general
Interactive installation—
the general political and 
historical context

Sertarele din tejghea, rafturile, masa la 
care se bea în prăvălie au fost găsite şi 
puse pe poziţia originală. Piesele lipsă au 
fost înlocuite cu o montură metalică de 
culoare turcoaz, pentru a marca intervenţia 
de design

The tap room shelves and the table where 
people would drink in the shop were found 
and placed in their original positions. 
The missing pieces were replaced by 
a turquoise metallic fixture, to mark 
the design intervention
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Macheta cu cele două case şi cu structura 
tematică a muzeului pe cele 18 spaţii

Model of the two houses and the thematic 
structure of the museum over the 
18 spaces

în≈diverse momente. Obiectele vieţii de zi cu zi – une-
le neutre, amestecate cu altele încărcate ideologic – re-
compun la scară mică o lume şi un mod de viaţă. La fel ca 
şi povestea lui Ioachim, aceste date provin dintr-o istorie 
orală, aflată de la membrii familiei, vecini, alţi săteni care 
au participat la evenimente. Instalaţia care spune poves-
tea are şi un alt registru, nevăzut, şi care se activează prin 
învârtirea unei roţi. O manivelă demontată dintr-un uti-
laj agricol sau altă maşinărie găsită la faţa locului por-
neşte fragmente audio cu interviuri luate ţăranilor din 
regiune, martori ai momentelor traumatice legate de con-
fiscarea pământului şi înscrierea forţată la colectivă. După 
mai bine de jumătate de secol de la evenimente, furia, re-
volta şi disperarea există încă în vocile lor, sub o aparen-
tă resemnare.

Abordarea aceasta vrea să aducă vizitatorului o 
perspectivă antropologică asupra a ceea ce a însemnat co-
lectivizarea şi comunismul: cea a omului care experimen-
tează viaţa în comunism şi tranziţia, împreună cu familia 
şi comunitatea restrânsă din care face parte.

Organizarea pe două discursuri distincte, unul oficial şi 
unul personal, reprezintă o reconstituire a felului în care 
s-a produs în mod real procesul de colectivizare, pe care 
3 milioane de oameni l-au trăit în mod diferit. Vorbeşte şi 
despre abuzuri şi crime, despre duşmani ai poporului, dar 
şi despre o normalitate a vieţii într-o vreme total anor-
mală. Uneori aceste discursuri se suprapun, alteori sunt 
complet paralele sau chiar se contrazic reciproc. Vizitato-
rul muzeului este invitat să confrunte în permanenţă cele 
două discursuri, să se angajeze în propria lui călătorie pe 
niveluri diferite de lectură şi complexitate şi să găsească 
singur legături între poveşti şi evenimente.

Tocmai aceasta este experienţa de vizitare pe care 
o propune muzeul: nu doar să ofere informaţie, ci mai 
ales să creeze relaţii. Evitarea explicaţiilor, a suprainter-
pretărilor şi a tonului didactic lasă loc discuţiilor. Muze-
ul acesta vrea să intre în dialog cu vizitatorii, să provoa-
ce aducerea aminte, să-i facă pe oameni să povestească, 
să recunoască, să înţeleagă, să cadă pe gânduri, să contri-
buie în egală măsură la spunerea poveştii despre trecu-
tul comunist. Dar discuţia nu este doar despre trecutul 
comunist, naraţiunile nu spun doar o poveste istorică, ci 
influenţează chiar felul în care această poveste este spu-
să şi în care ne raportăm la ea în prezent. Există încă o ob-
sesie a comunismului care radicalizează părerile oame-
nilor şi îi face să nu se mai asculte unii pe alţii. O discuţie 
despre nişte vremuri profund nedrepte poate să ajute şi la 
afirmarea valorilor democratice din ziua de astăzi, în Ro-
mânia. Şi poate chiar să recupereze o cultură de a fi îm-
preună, pentru că aşa alegem.

DISCURSUL OFICIAL. Acest nivel cuprinde informaţii istori-
ce, legislative, statistice etc. din cadrul procesului general 
al colectivizării, prezentate în mod neutru, fără texte su-
praexplicative. Cronologia evenimentelor şi cuantificările 
sunt rezultatul cercetării arhivelor, cu citarea surselor do-
cumentare. În cadrul discursului oficial apar şi mesajele 
transmise de către reprezentanţii statului, presa comunis-
tă, raportările oficiale ale partidului. Informaţia din aceas-
tă instalaţie este la rândul ei împărţită pe două registre: 
partea de jos prezintă canalele de propagandă şi agitaţie, 
cu fotografii triumfaliste în care apar ţărani fericiţi, entu-
ziasm regizat, pancarte şi tributuri, puse în contrast cu re-
gistrul documentar de sus, al vieţii reale, necosmetizate. 
Pe feţele oamenilor obligaţi să semneze că-şi cedează tot 
pământul colectivei se citeşte perplexitatea.

POVESTEA LUI IOACHIM. La nivelul acesta este pre-
zentată microistoria locală, cu întâmplările şi detaliile 
foarte personale ale familiei Bulai în diverse etape ale co-
lectivizării. Naraţiunea desfăşurată la acest nivel se spri-
jină pe o serie de obiecte de mobilier şi unelte originale, 
care au aparţinut realităţii caselor. Prezenţa acestor obiec-
te trece dincolo de scenografie, ele formează un adevă-
rat sistem de înregistrare a memoriei. Această calitate este 
dată de fişele de inventar ataşate obiectelor, cu specifica-
rea traseului pe care l-au parcurs în cadrul gospodăriei, 

to the reality of the houses. The presence of these objects 
goes beyond set design, as they form a true system of re-
cording memory. This quality is provided by the invento-
ry sheets attached to objects, indicating the track of these 
pieces within the household, during various moments. The 
daily objects – some neutral, blended with others, with ide-
ological weight – recompose, on a small scale, a world and 
a way of living. Similar to Ioachim's story, these data come 
from an oral history, learned from the family members, 
neighbours, other villagers who took part in the events. The 
installation telling the story also has another unseen regis-
ter, activated through the spinning of a wheel. A handle dis-
mantled from an agricultural machine or other machinery 
found on site starts audio fragments of interviews of local 
peasants, witnesses of the traumatic moments related to 
the seizure of the land and the forced adhesion to the Col-
lective. Over half a century since the events, the fury, the re-
volt and the despair can still be traced in their voices, under 
an apparent resignation.

This approach is meant to present the visitor with 
an anthropological perspective on what collectivization and 
Communism meant: that of the individual experiencing life 
under Communism and transition, alongside their family 
and close community.

The organization on two distinct discourses, an official, and 
a personal one, represents a re-creation of how the col-
lectivization process actually took place, a process which 
3 million people experienced differently. It also speaks of 
abuse and crimes, of enemies of the people and also of a 
normality of life in completely abnormal times. Sometimes, 
these discourses overlap, other times they are completely 
parallel or even contradict each other. The visitor of the mu-
seum is invited to permanently confront the two discourses, 
to engage in their own quest on different levels of reading 
and complexity, and to make their own connections be-
tween the stories and the events.

This is precisely the visiting experience that the 
museum suggests: not only to provide information, but es-
pecially to create relationships. The avoidance of explana-
tions, of over-interpretations, but also of the didactic tone, 
leaves place for discussions. This museum wishes to en-
gage its visitors in dialogue, to trigger remembrance, to 
make people talk, acknowledge, understand, ponder, and at 
the same time to contribute to telling the story of the Com-
munist past. But the discussion is not only about the Com-
munist past, the narrations do not only tell a historical tale, 
but they influence the very way how this story is told and 
how we relate to it in the present. There still exists a Com-
munist obsession, radicalizing people's opinions, making 
them fail to listen to each other. A discussion of profoundly 
unjust times can also help affirm the democratic values in 
today's Romania. And maybe even recover a culture of be-
ing together, because we choose to do so.

For each theme, the curatorial discourse is organized on 2 
different content categories, permanently presented side 
by side, through two interactive installations in each room. 
The two categories are:

THE OFFICIAL DISCOURSE. This level contains his-
torical, legislative, statistical, etc. information, within the 
general framework of collectivization, presented in a neu-
tral manner, without over-explanatory texts. The timeline 
of events and quantifications are the result of archive re-
search, quoting the documentary sources. In the official dis-
course, there also appear messages sent by the state repre-
sentatives, the Communist press, the Party's official reports. 
The information in this installation is, in turn, split into two 
registers: the lower side presents the propaganda and ag-
itation channels, with triumphalist photographs present-
ing happy peasants, staged enthusiasm, placards and trib-
utes—contrasting to the documentary register on top, that 
of actual life, without embellishments. Perplexity is visible 
on the faces of people forced to sign away their entire lands 
to the Collective.

IOACHIM'S STORY. This level shows the local mi-
cro-history, with the Bulai family's very personal happen-
ings and details, in the various stages of collectivization. 
The narrative unfolding on this level is based on a series of 
furniture pieces and original tools, which used to belong 
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Camera Pământ are ca temă legislaţia pe baza căreia s-a 
făcut reforma colectivizării, pusă în contextul cronologic 
al evenimentelor istorice ale secolului XX. Sunt expuse 
un titlu original de împroprietărire şi medalii în întrecerea 
socialistă a colectivizării. Una dintre instalaţii spune 
povestea pământurilor cumpărate sau lucrate de familia 
lui Ioachim, de oamenii din sat şi din comunele învecinate. 
Cealaltă instalaţie prezintă un istoric al principalelor legi şi 
evenimente politice care au marcat procesul colectivizării 
între 1949 şi 1962 sub Gh. Gheorghiu-Dej, precum şi 
urmările din epoca Ceauşescu, ilustrat prin fotografii de 
propagandă şi din viaţa reală.

The Land room's topic is the legislation underlying the 
collectivization reform, in the chronological context of 20th 
century historical events. An original land-granting title 
and medals in the Socialist collectivization competition are 
exhibited. One of the installations tells the story of the lands 
purchased or worked by Ioachim's family, by the people in 
the village and in the neighbouring communes. The other 
installation showcases a timeline of the main laws and 
political events marking the process of collectivization 
between 1949–1962, under Gh. Gheorghiu-Dej, as well as 
its echoes in the Ceauşescu era, illustrated by propaganda 
and real life photos .

Camera Casa este singurul spaţiu din muzeu dedicat vieţii 
private. Construită cu scopul de a fi închiriată, până la urmă 
această cameră a fost folosită temporar de Ioachim şi soţia 
lui, Maria. Instalaţia interactivă povesteşte în registrul de 
sus (foto) despre produsele care constituie universul casnic 
şi reclamele din media comunistă, iar în registrul de jos 
(text+foto), despre subiecte ca: naveta, controlul intimităţii 
(prin decretul 770/1966), asistenţa sanitară, raţionalizarea 
hranei, economia la curent electric etc.

The House room is the only space in the museum 
dedicated to private life. Built to be rented, this room was 
eventually used temporarily by Ioachim and his wife, Maria. 
The interactive installation, telling in the upper register 
(photo) of the products making up the domestic universe 
and the commercials in Communist media, and in the 
lower register (text+photo) of topics such as: commuting, 
privacy control (by Decree 770/1966), healthcare, food 
rationalization, electricity savings etc.



130 131

Valerian Ilinca, Maria Bulai, Valentin Antonică, 
Mihai Antonică
INTERVIURI/INTERVIEWS: Anton Giurgi, Ioan Dorcu, 
Ionel Bulai, Zaharia Aprofirei, Maria Darie, Constantin 
Darie, Ion Ciupercă, Mihai Pascaru
IMAGINI/IMAGES: AGERPRES, Azopan, Fototeca online 
a comunismului românesc/Online image Archive of 
Romanian Communism, Atelierul de grafică, Memorialul 
Închisoarea Piteşti, TV Arheolog
PRODUCŢIE EXPOZIŢIE/EXHIBITION PRODUCTION: 
Q Group Proiect, Acant Design, Azero, 
Promotas Advertising
SISTEM DE IRIGAŢII ŞI INSTALAŢIE ELECTRICĂ/IRRIGATION 
SYSTEM AND ELECTRICAL INSTALLATION: Romuald Bulai – 
Azzuro, Amalia Căliman, Liviu Căliman, Marian Andrici
PROIECTARE ŞI EXECUŢIE CLĂDIRE ANEXĂ/DESIGN AND 
CONSTRUCTION ANNEX BUILDING: MBA 15, Fereastra 1

CU SPRIJINUL/SUPPORTED BY: 
Fundaţia Hanns Seidel/Hanns Seidel Foundation – HSS
Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate/Friedrich 
Naumann Foundation for Freedom
Konrad Adenauer Stiftung – KAS

PROIECT INIŢIAT DE/PROJECT INITIATED BY: Asociaţia 
Memorialul Colectivizării din România/The Romanian 
Museum of Collectivization Association: Iulian Bulai, 
Ovidiu Albert, Octavian Parţac, Paul Bălhuc, Eva 
Marie Bulai
PARTENER/PARTNER: Asociaţia Muşatinii Roman/
Muşatinii Roman Association 
CURATORI/CURATORS: Cosmina Goagea, Justin Baroncea, 
Constantin Goagea, Dragoş Neamu
ISTORIC/HISTORIAN: Virgiliu Ţârău – Universitatea Babeş-
Bolyai/Babeş-Bolyai University – UBB Cluj
CONTRIBUTORI CERCETARE/REASEARCH CONTRIBUTORS:
Fundaţia Academia Civică – Memorialul Victimelor 
Comunismului/Civic Academy Foundation—Memorial 
to the Victims of Communism; Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii/National Council for the 
Study of the Securitate Archives – CNSAS; Institutul 

de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc/The Institute for the Investigation of 
Communist Crimes in Romania – IICCMER; Goethe-Institut 
Bucureşti/Bucharest
DESIGN MUZEAL ŞI DEZVOLTARE DE SISTEME 
INTERACTIVE/MUSEUM DESIGN AND INTERACTIVE 
SYSTEM DEVELOPMENT: Zeppelin Design – 
Cosmina Goagea, Justin Baroncea, Ioana Naniş, Andrei 
Angelescu, Emanuel Birtea, Cristina Ginara, Alexandru 
Ivanof, Iulia Panait, Alexandru Voicu, Mugur Grosu, 
Constantin Goagea
DESIGN GRAFIC ŞI IDENTITATE VIZUALĂ/GRAPHIC DESIGN 
AND VISUAL IDENTITY: Radu Manelici
TRADUCERE ŞI PROOFREADING/TRANSLATION AND 
PROOFREADING: Anamaria Sasu, Tom Wilson
MEŞTERI POPULARI/CRAFTSMEN: Sigmund Pleym 
Hågensen, Maria Gaşpal, Ion Gaşpal, Maria Burlacu, 

Proiect cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului 
Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de 
modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime 
responsabilitatea beneficiarului finanţării.

Project co-financed by the National Cultural Fund Administration—AFCN
The project does not necessarily represent the position of the National Cultural 
Fund Administration. AFCN is not responsible for the project contents or 
for how the project results may be used. They are the full responsibility of 
the financing beneficiary.




