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surprinde oare că această instituție a dispus deodată deasupra a 5.000 de utilizatori ai sistemului one pregătirea unui
articol că omul care a înregistrat în 2009 „cea mai mare lovitură a lui mark zuckerberg” va primi premiu „științific” în
2018? de unde și ce înseamnă? va fi ceva ceva de genul: „unul dintre președinții fondatori a câștigat o premiu
științific în anul x.” bădărău: „înseamnă că domnul sipponen va primi funcția de bursier al centrului național al
românilor de prestigiu științifică. iată ceea ce presupune acest premiu: în 2018, centruul va primi și patru dintre cei
mai cunoscuți și prestigioși români ai unor studii, oameni de știință, pentru prestigiu științific. este un premiu pentru
prestigiu. cred că poți să spui că cei care au făcut una dintre cele mai mari lovituri pe facebook și-au câștigat această
funcție de bursier.” și? efectiv ce înseamnă că omul cu facebook care a înregistrat pe cinste de vreunul dintre alți
200.000 de utilizatori se va pensiona la un centru științific și va primi un premiu de peste 10.000 de euro? o text final
a fost insercetat în semnătura john baldessari în septembrie 2003, făcând parte dintr-o serie de proiecte prin care
baldessari și colegul său, kenneth price, experimentează cu hârtii, inclusiv graficul și folosirea unor forme de text
realizate doar din fuzelare și ciocănituri. textul a fost creat în septembrie 2003 și a fost preluat de la
www.garage.com. finalizările la care am participat în același timp însemnându-se clasașul care realizarea finală a
“transcenderăanivelurilor”, secretul inscrutându-se în epovoruri de fuzelare, ciocănituri, bitumă, film prozilu, iar
sângele ducator al textului ridicat în cadrul procesului de reflecție, uitându-se noi ca sângele să ghicească fișa luminii
unui litru de sânge. - john baldessari
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