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Memoriile Ceta&#539;ii asteapta propuneri de murale (28...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=12626

Timi

&#537;

oara

, 27 august 2019

&mdash; Asocia&#539;ia Timi&#537;oara 2021 - Capitala Europeana a Culturii anun&#539;a un apel
deschis în cadrul proiectului sau Memoriile Ceta&#539;ii. Organizatorii a&#537;teapta propuneri creative
pentru transformarea cartierelor prin interventii murale care vor avea loc în spatiul public în perioada 14-20
octombrie. Înscrierile se fac pâna în data de 12 septembrie 2019. Cinci dintre propunerile primite vor fi
premiate cu câte 3.500 de euro, iar selec&#539;ia va fi realizata de catre un juriu din care fac parte:
?
Andrei Condoro&#537;, peisagist;

?
Corina Nani, designer, organizator FISART, lector univ. dr., Facultatea de Arte &#537;i Design,
Universitatea de Vest, Timi&#537;oara;

?
Claudiu Toma, arhitect, reprezentant al Parasite Studio, care a câ&#537;tigat concursul de arhitectura
Memoriile Cetatii 2018;

?
Mihai Zgondoiu, artist vizual, curator;
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?
Andreea Sasaran, artist vizual, reprezentant al echipei Memoriile Cetatii 2019.

Mai multe detalii &#537;i regulamentul sunt disponibile pe pagina web
http://j.mp/apelMemoriileCeta&#539;ii2019
Apelul este parte din a doua edi&#539;ie Memoriile Ceta&#539;ii, o ini&#539;iativa care consolideaza
legaturile dintre oameni &#537;i pove&#537;tile cartierelor timi&#537;orene. Pornind de la ideea ca, în mod
con&#537;tient sau nu, împar&#539;im fragmente de memorie cu strazile pe care le strabatem, cu
por&#539;ile pe sub care trecem, cu oamenii pe care îi cunoa&#537;tem sau chiar cu cei care ne sunt straini,
în perioada 14-20 octombrie 2019 proiectul va aduce cultura în cartierele ora&#537;ului &#537;i va invita
timi&#537;orenii sa descopere împreuna har&#539;ile intime ale comunita&#539;iilor respective. Locuitorii
vor avea astfel ocazia sa descopere, alaturi de arti&#537;ti, personalita&#539;i ale ora&#537;ului &#537;i
turi&#537;ti, tipuri de interven&#539;ii artistice în spa&#539;iul public, aflate chiar sub ferestrele lor.
Tema din acest an, Revolu&#539;ia, porne&#537;te de la evenimentele din &lsquo;89 &#537;i se extinde
pâna la cele mai diverse forme de rezisten&#539;a pe care le întâlnim la nivel social sau chiar individual.
&bdquo; Pentru ca trecutul istoric este o componenta importanta a identita
&#539;
ii culturale, cei 30 de ani de la Revolu
&#539;
ie vor fi comemora
&#539;
i în cadrul edi
&#539;
iei din acest an. Pornind de la premiza ca istoriile se completeaza una pe cealalta, bazându-se pe martori
&#537;
i pe marturii directe, arti
&#537;
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ti
&#537;
i localnici vor încerca sa contureze perspective personale asupra evenimentelor din &#39;89. Fragmente ale
memoriei colective, care au supravie
&#539;
uit timpului vor fi transmise mai departe devenind o punte între genera
&#539;
ii, dar
&#537;
i un prilej de dezbatere
&#537;
i con
&#537;
tientizare a însemnata
&#539;
ii lor istorice.
&rdquo;, spune Ionu&#539; Suciu, coordonatorul proiectului.
Proiectul Memoriile Ceta&#539;ii este realizat de Asocia&#539;ia Timi&#537;oara 2021 - Capitala
Europeana a Culturii &#537;i cofinan&#539;at de Primaria Municipiului Timi&#537;oara &#537;i Consiliul
Local, prin intermediul programului cultural prioritar &bdquo;Timi&#537;oara. Capitala Europeana a Culturii
2021&rdquo;, fiind parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019.
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