2015 - 2016

VIZIUNE

Cultură în Mişcare îşi propune să devină o sursă de inspiraţie
pentru comunitate, un promotor al progresului în domeniul cultural
din România.

MISIUNE

Cultură în Mişcare urmăreşte completarea, îmbogăţirea,
diversificarea şi dezvoltarea vieţii culturale din România prin
identificarea şi încurajarea resurselor de talent existente şi prin
valorificarea la potenţial maxim a acestora şi a altor valori culturale
disponibile.

VALORI

Cultură în Mişcare
profesionalism.
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bazează
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Asociaţia Cultură în Mişcare urmăreşte să creeze proiecte culturale
care să inspire acţiune. Promovăm valorile dialogului, toleranţei,
voluntariatului şi cooperării, cultivăm deschiderea spre diversitate
şi multiculturalism, susţinem drepturile omului, condiţie sine qua
non a oricărei societăţi democratice, moderne, şi clamăm că
participarea la viaţa cetăţii nu este atributul exclusiv al autorităţilor
executive ci este, mai ales, obligaţia locuitorilor cetăţii – cetăţenii,
a societăţii civile. Ne dorim ca proiectele noastre să contribuie la
construirea şi cristalizarea identităţii oraşului şi a cetăţenilor săi
spre uşurarea stabilirii căii pe mai departe.

OBIECTIVUL NOSTRU

În 2015 am demarat proiectul unei serii de evenimente prin
care ne propunem să readucem în atenţia publicului aspecte ale
patrimoniului cultural, istoric şi social al Oradiei. Chiar dacă suntem,
cu toţii, în permanentă mişcare, zăbovim asupra ideilor, oamenilor,
etniilor, religiilor, evenimentelor sau curentelor care au modelat - şi
modelează în continuare - Oradea. Cultură în Mişcare facilitează
întâlnirea între cetăţenii oraşului şi ideile şi expertiza unor specialişti
care, în mod obişnuit, nu sunt disponibili publicului larg.
Căutăm ca subiectele întâlnirilor noastre să fie cât mai diverse,
înţelegând, astfel, să abordăm şi să analizăm orice faţete, unghiuri,
peisaje sau spaţii ale toposului gândirii. Unele subiecte pot fi
alergene, sau şocante. Altele pot părea prăfuite şi bidimensionale
dar pot fi puse sub altă lumină, pot fi îmbrăcate în straie noi sau pot
căpăta noi dimensiuni.
În anul 2015 am desfăşurat un număr de cinci evenimente proprii.
În anul 2016 am desfăşurat unsprezece evenimente proprii plus alte
patru evenimente în parteneriat. Toate aceste evenimente au fost
susţinute din contribuţia proprie a membrilor Cultură în Mişcare, din
donaţii private şi din contracte de parteneriat de imagine. Accesul
publicului este gratuit la fiecare eveniment iar membrii asociaţiei
sunt voluntari, neremuneraţi.

Să ne asumăm, împreună, mai multă mişcare în domeniul cultural.

Conferință

Marele patriot român a rămas în conştiinţa orădenilor doar cu
numele atribuit fostului său imobil, cedat statului pentru a se
defăşura aici activităţi educative. În rest, comunitatea locală a
întreprins prea puţine lucruri pentru a-i păstra amintirea vie.
Asociaţia Cultură în Mişcare a organizat, în contextul împlinirii a
213 ani de la naştere, respectiv 145 de la moartea sa, o conferinţă
cu tema „Viaţa şi activitatea lui Emanuil Gojdu”, prilej cu care s-a
încercat readucerea în spaţiul public a memoriei ilustrului avocat.
Despre personalitatea complexă a lui Emanuil Gojdu a vorbit
Maria Berenyi, directorul Institutului de Cercetări al Românilor
din Ungaria. Cu acest prilej, Asociaţia Cultura în Mişcare a lansat
în spaţiul public provocarea amenajării, în casa părintescă, de pe
strada Traian Moşoiu nr. 1 a unei case memoriale. Aurel Lazăr,
Iosif Vulcan şi Ady Endre, orădeni iluştri ai timpurilor lor, se bucură
fiecare de câte o casă memorială ce le poartă numele. Asociaţia
Cultură în Mişcare consideră că o astfel de cinste merită şi Emanuil
Gojdu, cel care s-a dovedit un luptător neobosit în promovarea
idealului de romanitate şi pentru ridicarea neamului românesc de
sub jugul habsburgic. În lumina acestor informaţii despre meritele
înaintaşului orădean, Asociaţia Cultura în Mişcare consideră
oportună iniţierea de către instituţiile locale a unor demersuri
oficiale pe lângă Ministerul Culturii în vederea amenajării a unei
case memoriale care să reamintească de existenţa lui pe aceste
meleaguri.
În cadrul acestui eveniment, am difuzat şi un documentar despre
viaţa şi activitatea cunoscutului patriot ardelean dar şi o expoziţie
de carte veche.
Prin acest eveniment am dorit atragerea atenţiei asupra acestui
simbol local şi european, o adevărată personalitate, asupra vieţii,
activităţii sale de Mecena şi asupra implicării sale în comunitate
prin bursele fundaţiei care îi poartă numele şi de care au beneficiat,
de-a lungul vremii, alţi iluştri români: Traian Vuia, Octavian Goga,
Constantin Daicoviciu, Petru Groza, Victor Babeş.

26 februarie 2015 / Hotel Hilton Oradea

SPEAKERS:

MARIA BERÉNYI, Budapesta, Ungaria, director al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.
TIBERIU BOCA, Szeged, Ungaria, jurnalist român la postul Naţional de Televiziune.

Conferință

O adevărată babilonie a dominat începutul anului 2015 din
zona centrală a Oradiei, executivul orădean fiind nevoit să
implementeze, într-un an, tot ce nu a făcut în şase ani de lipsă de
viziune, tergiversări, ezitări, orgolii personale, reproiectări şi chiar
greşeli capitale în alegerea constructorilor.
Piaţa Unirii, Vasile Alecsandri, refacerea mozaicului din Pasajul
Vulturul Negru, reabilitarea cupolei şi a faţadelor interioare şi
exterioare a Pasajului şi Palatului, reabilitarea Bisericii cu Lună,
respectiv a Sinagogii Zion, reconstrucţia Podului Ferdinand,
realizarea parcării subterane de pe strada Independenţei şi
amenajarea malului Crişului Repede, etc. De departe, refacerea
Pieţei Unirii s-a dovedit cel mai controversat proiect. După ce
Primăria Oradea a cheltuit, din bani europeni, 70.000 euro pentru
proiectul tehnic, după mai bine de un an de analize, executivul a
decis că această variantă de lucru nu mai corespunde necesităţilor
de for public, abandonând documentul într-un sertar, după care
a mai comandat, prin încredinţare directă, un alt proiect, pentru
care s-au cheltuit alţi 15.000 de euro. Noul concept a stârnit un
val de critici prevăzând amplasarea în zona mediană a Pieţei Unirii
a unui obelisc, respectiv mutarea statuii lui Emanuil Gojdu şi a
lui Mihai Viteazul, concomitent cu aducerea în ansamblul Duiliu
Marcu a statuii ecvestre a regelui Ferdinand. Mai mult, termenul
de predare iniţial al lucrării a fost depăşit cu mai bine de un an.
Asociaţia Cultură în Mişcare a decis organizarea acestei
conferinţe în scopul de a ajuta şi de a aduce în Oradea o parte
din expertiza unor specialişti care au trecut şi ei, la rândul lor,
prin “travaliul” aceloraşi lucrări publice. În cadrul conferinţei au
fost prezentate două lucrări cu titlurile “Regenerare urbană prin
punerea în valoare a patrimoniului cultural construit” şi “Centrul
Istoric al municipiului Timişoara – modalităţi de punere în valoare
a patrimoniului arheologic”. De asemenea, arhitectul orădean
Tamas Emodi a vorbit despre proiectul Pieţei Unirii din Oradea, cu
plusurile şi minusurile sale.

26 martie 2015 / Hotel Hilton Oradea

SPEAKERS:

VLAD PREDESCU, Lect. univ. dr., Director Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş.
VICTOR BUNOIU, Arhg. dr., Consilier Patrimoniu Imobil Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş.
TAMAS EMODI, Arhitect, Oradea

Conferință

Primele consemnări răzlețe despre comunitatea evreiască au avut
loc în jurul anului 1660, pentru ca abia în 1715 să fie semnalate
oficial primele informații despre evreii din Oradea. Această
comunitate, după ce legislația i-a oferit o mai mare libertate de
mișcare și practicarea meșteșugurilor, a avut o contribuţie majoră
la dezvoltarea urbei delimitate de râul Criș și părâul Peța.
În perioada interbelică, când comunitatea iudaică reprezenta 34%
din populaţia oraşului (acum evreii nu depăşesc 0,2%), în Oradea
existau 21 de sinagogi şi alte 7 case de rugăciuni. Numărul mare
de lăcaşe se datora şi prescripţiei menţionate în Tora care face
referire la distanţa maximă pe care un evreu poate să o parcurgă
într-o zi de Shabat, ca să nu fie considerată muncă. Un drum
de Shabat poate să aibă în jur de 500 de paşi până la Casa lui
Dumnezeu.
Asociaţia Cultură în Mişcare a organizat această conferinţă în
scopul creionării unei istorii coerente a uneia dintre cele mai
importante comunităţi din Oradea până la debutul celui de-al
doilea război mondial. Invitatul nostru a fost un martor al acelor
evenimente şi am avut ocazia să dezbatem împreună începutul
şi sfârşitul acelor vremuri tulburi. La această conferinţă a fost
organizată şi o expoziţie foto tematică, fotografiile fiind furnizate
de Clubul Fotografic Nufărul.

16 aprilie 2015 / Hotel Hilton Oradea

SPEAKER:

DR. A.G. EHRENFELD, rabin, Debrecen, Ungaria.

Conferință

România de astăzi prezintă un tablou complex: speranțe mari și
un potențial de dezvoltare remarcabil, în contextul provocărilor
permanente din multe sectoare vitale. Este clar că țara mai are
încă mult până să poată oferi cetățenilor săi – tuturor cetățenilor,
inclusiv celor săraci și marginalizați – infrastructura și serviciile
publice de care au nevoie ca să beneficieze cu toții de avantajele
dezvoltării și să creeze și alte avantaje. Există multe exemple
de discrepanțe care se observă cu ochiul liber (de exemplu:
infrastructura deficitară de transport, lipsa accesului la apă și
canalizare în anumite zone rurale, infrastructură socială deficitară,
problemele legate de guvernanță etc.).
Incepand cu anul 2010 România cunoaște un veritabil boom
industrial, atât raportat la cifrele din decada precedentă, cât și
la nivel european. Creșterea numărului de salariați și a aportului
industriei la formarea PIB-ului este puternic legată de relocările
post-criză a capitalului Vest-European în România. Paralel, avem
creșteri semnificative ale producției și exportului de produse
agricole, cu toate că aportul agriculturii la formarea PIB-ului
a scăzut constant. Aceste tipuri de transformări au o geografie
aparte.
Conferința a prezentat starea actuală a infrastructurii din cadrul
domeniilor mai sus menționate, venind apoi cu propuneri și
prioritizări ale investițiilor pentru perioada de finanțare 20142020 pe drumuri județene (POR și PNDL), apă-canal (POIM și
PNDL), drumuri comunale și infrastructură socială (sănătate,
educație, cultură și sport). De asemenea, a fost prezentata
distribuția forței de muncă la nivel de județ pe sectoare, mișcările
zilnice ale populației și relația localităților din județ cu orașul
Oradea si au fost analizate transformarile din ultimii cinci ani ale
economei și efectele de mobilitate/trafic în județ și oraș.

SPEAKERS:

1 octombrie 2015 / Hotel Hilton Oradea

ADRIAN HATOS, Profesor universitar, Departamentul de Sociologie-Asistenţă Socială, Universitatea Oradea.
CIPRIAN MOLDOVAN, Lector dr. universitar, Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai.
NORBERT PETROVICI, Lector dr. universitar, Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai.

Conferință

Fondarea Episcopiei Oradiei de către regele Ladislau, iar mai apoi
miraculoasa alegere a locului de veci în nou întemeiata catedrală, a
oferit așezării premisele unei dezvoltări nebănuite. Prin canonizarea
și proclamarea ca sfânt a regelui Ladislau, la aproape un secol de la
moartea sa (1192), Oradea a dobândit excepționalul privilegiu de a
adăposti unul dintre puținele corpuri de sfânt din întregul regat medieval
al Ungariei. Aceasta a însemnat, printre altele, un aflux considerabil de
pelerini și vizitatori, resurse economice pentru instituțiile religioase, dar
și o considerabilă dezvoltare a orașului. Alături de catedrală, care a fost
reedificată în spiritul goticului în prima jumătate a secolului al XIV-le și
care conținea peste 50 de altare și capele și un personal foarte numeros,
Oradea a cuprins o pletoră de instituții religioase și edificii de cult, care
au transformat-o într-un veritabil oraș sacru: mai multe biserici parohiale,
o mănăstire premonstratensă, una ioanită, o mănăstire augustiniană,
una a paulinilor eremiți, mai multe conventuri franciscane și dominicane,
mai multe biserici de hospitaliuri etc. Toate aceste instituții, necesitățile
lor de bunuri și produse de subzistență dar și de lux au creat o piață
bună pentru meșteșugari și negustori de diferite categorii, care au dat
substanța orașului. Resursa umană s-a completat uneori prin colonizări,
cu oameni veniți din diferită provincii, adeseori chiar din Italia.
Sanctuarul sfântului Ladislau a atras și alte înmormântări de spiță regală,
atât din dinastia arpadiană cât și din cea a angevinilor și care, la rândul
lor, au adus instituției alte daruri, imobiliare sau mobile. Dintre toate,
cea mai prestigioasă înhumare a fost, fără îndoială, aceea a împăratului
Sigismund de Luxemburg (1437). Din punct de vedere al ierarhiei politice
și simbolice, împăratul romano-german era cel mai important monarh,
având un mandat divin de conducere asupra lumii creștine. Faptul că
acest personaj a ales să-și doarmă somnul de veci la Oradea a reprezentat
o recunoaștere a statutului deosebit al așezării.
Prezentarea a fost o incursiune în realitățile medievale ale Oradiei,
subliniind importanța excepțională a acestui centru urban și religios
între veacurile XI și XVI. Atuurile simbolice medievale ale așezării merită
din plin reafirmate în contemporaneitate. Atât Sfântul Ladislau, cât și
Împăratul Sigismund ar trebui promovați ca itemi ai unui nou brand al
Oradiei și integrați între celelalte valori simbolice adăugate de-a lungul
timpului.

12 noiembrie 2015 / Hotel Hilton Oradea

SPEAKER:

CIPRIAN FIREA, Cercetător ştiinţific, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj Napoca.

Conferință

În luna februarie 2016, Asociația Cultură în Mișcare a organizat
un dublu eveniment:
- Conferința cu titlul „Discriminarea nu este ereditară”, în data
de 18 februarie 2016, la Hotelul Hilton din Oradea. Speakerii au
fost Petre Florin Manole, membru al Consiliului Național pentru
Combaterea Discriminării (CNCD) și Radu Băzăvan, blogger,
scenaristul și producătorul filmului “Usturoi”.
- Premiera filmului Usturoi, în Oradea. Filmul a rulat, timp de o
săptămână, începând cu data de 19 februarie, la Cinema Palace,
Lotus Center. Filmul a fost difuzat, în avanpremieră, pentru
participanții de la conferință.
Filmul „Usturoi” este primul film independent turnat în întregime
în Transilvania după anul 1989.
În poveste este vorba despre călătoria plină de aventuri a doi băieţi
din Ardeal, unul din creuzetele etnice ale Europei de Est, care sunt
prieteni în pofida faptului că sunt de etnii diferite (Ieremia este
de etnie romă. În pofida prejudecăţilor, prietenia lor este solidă iar
cei doi se au ca fraţii.
Evoluţia filmului se bazează pe trei teme principale:
1. Uneori, este bine să-ţi urmezi inima şi să porneşti într-o
aventură.
2. Prietenia adevărată nu ține cont de graniţe, de orice fel ar fi ele.
3. Dacă-ţi doreşti ceva cu adevărat, şi munceşti pentru asta,
lucruri minunate se vor întâmpla.
Filmul se adresează publicului larg şi reprezintă, printre altele,
o frescă a frumoaselor peisaje transilvane şi un elogiu la adresa
prieteniei adevărate într-o lume tot mai dezrădăcinată.

SPEAKERI:
PETRE FLORIN MANOLE

București, membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).
18 / 19 februarie 2016 / Hotel Hilton Oradea
Cinema Palace Lotus Center

RADU BĂZĂVAN

Cluj Napoca, Blogger, scenarist, producător, filmul “Usturoi”.

Conferință

O conferinţă despre scopul şi menirea educaţiei, mai mult decât
despre mijloacele de a o face. Conferinţa nu şi-a dorit să răspundă
unor preocupări concrete de educaţie din perspectiva parentingului, ci să atragă atenţia asupra dimensiunii indisociabile a omului
de universul nu doar material, ci şi spiritual, în care co-există ca
parte a triadei Lume – Om - Dumnezeu.
Trebuie să-i mulţumim lui Éric de Rus, el ȋnsusi filosof şi familiarizat
cu tradiţia carmelitana, pentru a ne fi deschis poarta către această
parte adesea necunoscută a activităţii şi operei lui Edith Stein
invitând cititorul, prin mijlocirea textului, să calce pe urmele vii ale
unei experienţe a educaţiei care poate fi ȋn mod legitim calificată
drept mistică.
Despre Edith STEIN, cu Éric de Rus: „Arta de a educa constituie
punctul focal ȋn care se unifică demersul filosofic, cercetarea
antropologică şi parcursul spiritual al lui Edith Stein. Gândind
educaţia că fiind această artă ce participa la o veritabilă
recreare a omului, Edith Stein ne invită, cu o ȋndrazneala cât
se poate de profetică, să o contemplăm că fiind un serviciu
eminent al demnităţii persoanei şi să o trăim ca pe un gest
antropologic integral. O educaţie atentă cu unicitatea persoanei
şi cu dimensiunea ei comunitară, respectuoasă faţă de vocaţia ei
naturală şi supranaturală.”

SPEAKER:
2 martie 2016 / Hotel Hilton Oradea

ÉRIC DE RUS, specialist în filosofie şi teologie, profesor titular de filosofie în cadrul Centrului Pedagogic ‘Madeleine Daniélou’
(Rueil-Malmaison), Franţa.

Conferință

Augustin Țărău a vorbit despre:
– reforma agrară din 1945, măsurile politice şi economice ale anului
1948, care au pregătit declanşarea colectivizării, desfiinţarea moşierimii,
sub masca desăvârşirii reformei agrare începute în 1945
– declanşarea şi evoluţia procesului de colectivizare a agriculturii: politica
de pauperizare a ţărănimii mijlocaşe şi a chiaburimii prin intermediul
impozitelor (cotelor obligatorii), comasarea terenurilor, strămutarea
proprietarilor, donaţiile forţate, abandonul terenurilor particulare, legea
sabotajului economic.
– rezistenţa ţărănimii faţă de colectivizare: rebeliunea ţărănească din
1949 – declanşare, ostilităţi, represiunea, execuţii, deportare, confiscarea
averilor celor deportaţi, rezistenţa individuală, de grup.
– efectele procesului de colectivizare: penuria alimentară, foametea,
furturi, urbanizarea forţată, naţionalizarea locuinţelor, apariţia cartierelor
muncitoreşti, a coloniilor muncitoreşti, degradarea morală a noilor orăşeni
– infracţionalitatea, promiscuitate, divorţuri, pruncucidere etc.
Gavriil Pinte - despre spectacolul CEI CE NU UITĂ…
După 50 de ani, adunarea parlamentară a Consiliului Europei nu a
reuşit, în ianuare 2006, să determine condamnarea oficială a crimelor
comunismului. În sala pe jumătate goală a Palatului Europei nu s-a
putut vota recomandarea ca ideologia care a ucis milioane de oameni şi
executanţii ei să fie trimişi în instanţe, aşa cum s-a întâmplat în procesul
de la Nuremberg. Neavând parte de judecată, de dreptate, de morminte,
martirii regimurilor comuniste nu se pot odihni decât în memoria noastră
– poate singura formă de justiţie.
„Spectacolul nostru pleacă de la poezii compuse în închisorile comuniste
în perioada 1948-1964 și (pseudo) poezia proletcultistă din acea
perioadă, cea mai cumplită bifurcație a literaturii române. Scenariul
include și fragmente de interviuri, de jurnal, din memorialistica detenției,
declarații ale unora din cei ce-au pătimit în închisori, precum și documente
ale Securității. Consider că teatrul n-a rezolvat niciodată vreo problemă
politică sau socială. Nu avem naivitatea să credem că, în urma acestui
spectacol, vreun fost torționar, vreo lichea securistă, vreun nemernic – va
cere să fie judecat, condamnat.”

SPEAKERI:
17 martie 2016 / Hotel Hilton Oradea

AUGUSTIN ȚĂRĂU - licenţiat în drept, istorie şi teologie, doctor în istorie, Oradea.
GAVRIIL PINTE - actor si regizor artistic, Societatea Română de Radiodifuziune, București.

Conferință

Atunci când toţi doctorii îţi spun că nu a mai rămas nimic de făcut
şi totul din tine se revoltă împotriva sorţii potrivnice, să ştii că
întotdeauna se mai poate face ceva: îngrijiri paliative.
Tratamente simptomatice menite să aline durerea şi suferinţele
fizice sau psiho-emoţionale, să redea pacientului demnitatea
umană şi tăria de a-şi înfruntă boala, să ofere liniştea şi împăcarea
necesară familiei pentru a-şi lua rămas bun şi a mărturisi celor
dragi sentimentele ce i-au legat. Aceste servicii oferite pacienţilor
cu boli ameninţătoare de viaţă şi aparţinătorilor lor fac mai mult
decât să păzească avanposturile morţii: dau viaţă zilelor. Cresc
calitatea vieţii începând chiar de la debutul bolii, asigură suport
pe tot parcursul tratamentelor cu intenţie curativă sau paliative
şi susţin familiile îndoliate. Îngrijirile paliative reprezintă ultima
formă de manifestare a respectului şi iubirii faţă de oameni, cât
mai sunt încă în viaţă.
Din 2008 există un compartiment cu 6 paturi de îngrijiri paliative
în cadrul Spitalului Clinic Municipal Oradea, iar azi am ajuns
să dezvoltăm şi să perfecţionăm gama de servicii oferite prin
extinderea departamentului la 20 de paturi.
Tot în cadrul acestei conferinţe a putut fi urmărit şi spectacolul de
teatru „Fericirea de a exista”. Cu Corina Cernea şi Andrei Sabău.
Regia, Denisa Vlad.

SPEAKER:
14 aprilie 2016 / Hotel Hilton Oradea

DR. SILVIU CORBU, medic primar oncologie medicală, competenţă îngrijiri paliative şi sănătate publică, management sanitar,
educaţie pentru sănătate, formator naţional şi lider internaţional în îngrijiri paliative, Oradea.

Conferință

Deşi în aria noastră de preocupări nu intră de obicei acest gen de
evenimente, de data aceasta a trebuit să dăm curs rugăminţilor
unei bunici preocupată de starea de sănătate a nepotului său şi
am organizat un concert caritabil. La acest concert, toţi artiştii
implicaţi au participat voluntar şi fără onorarii. Gratuită a fost
şi partea de prezentare asigurată de Mihaela Tatu, organizarea
concertului (Cultură în Mişcare) precum şi partea de logistică
sunet (TopPress). Cazarea artiştilor a fost oferită de Hotel Nevis.
Concertul caritabil a fost organizat în scopul strângerii de fonduri
necesare îngrijirii şi terapiei pentru Avram Narcis David, 8 ani,
suferind de pareză spastică şi hidrocefalie. După achitarea
cheltuielilor care nu au putut fi evitate (chirie sală, promovare,
transport artişti, etc), din biletele vândute şi donaţiile efectuate
de spectatori şi alte persoane, în contul micuţului s-au strâns
aproximativ o mie de euro, sumă mai mult decât necesară şi
binevenită pentru continuarea tratamentului.

Prezentarea spectacolului a fost asigurată de MIHAELA TATU.
22 aprilie 2016 / Filarmonica de Stat Oradea

Artiştii care au participat la spectacol sunt: BENONE SINULESCU, MARIUS CIPRIAN POP, AURELIA ROŞU POPA,
ION DRĂGAN, OLTIŢA TODIRCA, NICU CHIRIŢĂ, OANA FLORIANA STANA, OTILIA HARAGOS SEGHEDI,
SIMONA COSTIN, LEONTIN CIUCUR, ACOMPANIAŢI DE ORCHESTRA ANSAMBLULUI PROFESIONIST CRIŞANA.

Conferință

De două ori pe an, Behance prezintă Săptămâna Portofoliului,
o serie de evenimente fără precedent organizate de voluntari.
Aceste evenimente s-au răspândit la nivel mondial, în sute de
oraşe, cu scopul de a reuni profesioniştii din domeniul creativ.
În 2016 Cultură în Mişcare s-a implicat în stimularea domeniului
artelor creative şi a adus acest eveniment şi la Oradea.
În data de 14 mai 2016 ne-am întâlnit la Bodega, în Oradea, strada
Arany Janos, nr. 7 că să bem o bere rece şi să discutăm despre
creativi şi creativitate şi, evident, să dezbatem şi să alegem cel mai
creativ portofoliu din cele prezentate. A fost o primă încercare
de a crea o comunitate a oamenilor creativi din Oradea. Fiecare
participant a avut la dispoziţie câteva minute pentru a-şi prezenta
portofoliul şi pentru a obţine feedback asupra celor prezentate.
Discuţiile şi feedback-ul au fost oferite de invitaţii noştri cu
experienţă în domeniu.
După epuizarea părţii de discuţii şi de prezentări de portofoliu,
participanţii au fost invitaţi să rămână alături de noi pentru un
party cu DJ Klaus EB (Grafformers).
Premiul oferit pentru cel mai bun portofoliu prezentat a fost o
licenţă de un an, gratuită, pentru Adobe Creative Cloud.
Câştigătoarea ediţiei cu numărul 9, Oradea, a fost aleasă Kinga
Kovács.

KEY SPEAKER:
REVIEWERS:
14 mai 2016, Bodega

CRISTI HANCU, Digital Star, Senior Digital Art Director, Bucuresti.

NÉMETH LÁSZLÓ, art director, WOAO Advertising, Oradea.
				FLAVIUS BUNOIU, copywriter, WOAO Advertising, Oradea.
				ERCSEI ZSOLT, UI / UX designer, QUBIZ, Oradea.

Conferință

Această conferinţă s-a dorit a fi un punct de plecare şi un
exemplu de bune practici în domeniul reconfigurării hărţii culturii
independente din România. Invitaţii acestui eveniment au venit
din Suceava şi Timişoara, două locuri în care s-a reuşit, cu succes,
reinventarea unor spaţii abandonate, industriale şi transformarea
lor în centre culturale independente.
Conferinţa a fost organizată prin cooptarea ca partener a
Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Bihor. S-a discutat
despre reconversia spaţiilor industriale abandonate şi modalităţile,
instituţionale şi private, prin care această reconversie a devenit un
succes şi un model demn de urmat. Ne-am dorit ca experienţa
celor doi speakeri să se transforme în realitate şi pentru Oradea,
un oraş care se dezvoltă accelerat sub toate aspectele, mai puţin
cel cultural.
Cultura urbană, inclusiv multiplele ei forme contemporane, merită
un loc mult mai important în viaţă comunităţii locale iar acolo
unde acest lucru nu se întâmplă prin grija autorităţilor locale, se
poate întâmpla prin implicare civică sau privată.

SPEAKERS:
26 mai 2016 / Hotel Hilton Oradea

CONSTANTIN GORCEA, arhitect, preşedinte OAR Suceava: UZINA DE APĂ sau despre recuperarea industriei prin creativitate
VLAD PATA, arhitect, Timişoara: AMBASADA - reconversia spaţiului industrial abandonat, Crearea unui centru cultural şi hub creativ în cadrul incintei fabricii Paltim.

Conferință

Subiectul a fost abordat în contextul înfiinţării, la Oradea, a
Muzeului Francmasoneriei. Attila Varga, cercetător la Institutul
de Istorie G. Bariţiu al Academiei Române din Cluj Napoca, a
efectuat cercetări documentare complexe în arhivele de profil din
ţară şi străinătate şi este în măsură să vorbească despre mişcarea
francmasonică din Oradea şi Transilvania (1876 -1918), despre
preocupările lojelor masonice în general şi despre Loja Regele
Ladislau din Oradea şi rolul acestei societăţi în comunitatea locală,
în special.
Attila Varga, despre Francmasonerie: „Înainte să ajung să cercetez
în amănunt documentele lor interne, părerea mea despre
francmasoni coincidea cu cea a multor oameni care devorează
cu plăcere beletristică despre francmasonerie, dar nu lucrări
de specialitate bazate pe surse serioase de arhivă. Prin prisma
clişeelor pe care le citeam în presă sau în alte surse superficial
documentate, ajunsesem să privesc lumea lor ca fiind una
elitistă, arogantă, conspirativă, antinaţională şi intangibilă. Trăiam
chiar certitudinea că „ţara se pune la cale“ în mediile lor cele
mai obscure, iar dacă nu dispui de potenţă financiară sau de un
background solid, n-ai nicio şansă de a fi bagat în seamă.
Este mult mai fascinant şi mai la îndemână a savura scriitura
plină de adrenalină a lui Dan Brown, decât să-ţi toceşti nervii
decriptând un document de epocă adesea ilizibil ce presupune
cunoaşterea limbilor vechi sau noţiuni superioare de simbolistică.
În plus, după ce ai parcurs sute de pagini de documente ale
diverselor ateliere masonice, s-ar putea să mai descoperi şi aceea
că o lume secretă cândva, dar discretă azi poate că nu e chiar atât
de rea şi de conspirativă pe cât pare. Şi atunci, fireşte că miturile
care cad lasă în urma lor nişte goluri care nu sunt prea terapeutice
pentru suflet. Psihologic vorbind, suntem dependenţi, între altele,
de frumos, de diversitate şi de siguranţă, iar câtă vreme lângă
noi, în imediata apropiere, ştim că mai există încă o lume prea
puţin văzută şi cunoscută în profunzimea ei, dar pe care ne putem
proiecta propriile frustrări, neîmpliniri şi temeri, atunci reîncepem
să ne simţim bine, în imperturbabila noastră zonă de confort.”
24 iunie 2016 / Hotel Hilton Oradea

SPEAKER: ATTILA VARGA, cercetător, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române.
– Licenţă, specialitatea: istorie modernă. Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca (1997-2001).
– Masterat, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Specialitatea: Istorie modernă comparată (2001 -2002).
– Doctorat în istorie. Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca (2002 - 2006), conducător ştiinţific prof. dr. Nicolae Bocşan.
Titlul tezei: Biserică, stat şi francmasonerie în Banat şi Ungaria (a doua jumătate a secolului al XIX-lea).
– Post doctorat în istorie: Academia Regală Britanică din Londra şi Academia Regală din Stockholm, istoria fracmasoneriei din Europa
Centrală şi de Nord în a două jumătate a veacului al XIX-lea.

Conferință

Erwin Kessler nu este un critic comod. Nu mulţi sunt de acord cu
el însă se pare că intervenţiile, pamfletele sau criticile lui fortifică
lumea artei. Introduce anticorpi în sistem. Apasă ganglioni dureroşi
atenţionînd asupra unor eventuale boli. Cum, în urmă articolului
lui Andrei Pleşu din Dilema “Răfuiala ca mod de viaţă” lui Kessler i
s-a luat dreptul de a publica în Revista 22 (după ce a ţinut cronica
de artă timp de 12 ani) ne-am propus să îl găzduim noi, la Oradea.
Erwin Kessler: După 1989 arta românească a cunoscut nu doar
transformări, ci și stagnări, ambele la fel de relevante. Conferința
a prezentat momentele și procesele de continuitate cu arta ante
-1989, circumstanțele stagnării și direcțiile inovației, dar mai ales
a scos în evidență cele patru regimuri estetice sub care poate fi
plasată arta românească din ultimii 25 de ani: regimul UAPist și
regimul ONGist de pe parcursul anilor 90, regimul privat de la
debutul anilor 2000 și regimul lifestyle, actual.
Profilul vizual al acestor patru regimuri estetice a fost schitat prin
proiectarea unor reproduceri după lucrări de artă, fotografii și
instalații, dar și prin proiectarea unor scurte filme video.

SPEAKER:
4 octombrie 2016 / Hotel Hilton Oradea

ERWIN KESSLER, Cercetător ştiinţific la Institutul de Filozofie, Bucureşti. Studii de filozofie şi de istoria artei la Bucureşti, Praga,
Paris şi Maastricht. Expert în arte vizuale la ICR. Profesor asociat de istoria artei şi estetică la CESI, Universitatea Bucureşti.

Conferință

De două ori pe an, Behance prezintă Săptămâna Portofoliului,
o serie de evenimente fără precedent organizate de voluntari.
Aceste evenimente s-au răspândit la nivel mondial, în sute de
oraşe, cu scopul de a reuni profesioniştii din domeniul creativ.
În 2016 Cultură în Mişcare s-a implicat în stimularea domeniului
artelor creative şi a adus acest eveniment şi la Oradea.
În data de 28 octombrie 2016 ne-am întâlnit la Bodega, în Oradea,
pentru a doua oară în anul acesta, ca să bem un vin cald şi să
discutăm despre creativi şi creativitate şi, evident, să dezbatem
şi să alegem cel mai creativ portofoliu din cele prezentate. Am
continuat astfel demersul de a crea o comunitate a oamenilor
creativi din Oradea.Fiecare participant a avut la dispoziţie
câteva minute pentru a-şi prezenta portofoliul şi pentru a obţine
feedback asupra celor prezentate. Discuţiile şi feedback-ul au fost
oferite de invitaţii noştri cu experienţă în domeniu.
Premiul oferit pentru cel mai bun portofoliu prezentat a fost o
licenţă de un an, gratuită, pentru Adobe Creative Cloud.
Câştigătorul ediţiei cu numărul 10, Oradea, a fost ales Florin
Capotă.

REVIEWERS:
28 octombrie 2016, Bodega

FLAVIUS BUNOIU, copywriter, WOAO Advertising, Oradea.
				NÉMETH LÁSZLÓ, art director, WOAO Advertising, Oradea.			
				MIHAI POP, CEO, Bizmart, Oradea.
				ERCSEI ZSOLT, UI / UX designer, QUBIZ, Oradea.
				ALEXANDRA FENEŞAN, Art Director, Manifest Advertising, Oradea.

Conferință

Este întrebarea la care Occidentul caută răspuns de secole. Ea a
revenit în actualitate după primele semne de revanşism arătate la
scurtă vreme după venirea lui Putin la Kremlin. În ultimul deceniu
şi jumătate, Rusia a avut contribuţii pozitive la rezolvarea unor
dosare complicate, printr-o colaborare onestă cu Occidentul. În
alte dosare, Rusia şi-a manifestat agresiv nemulţumirea şi a blocat
orice soluţionare rezonabilă. Care-i linia roşie care, odată trecută,
transformă Rusia din partener în inamic?
În conferinţa “Rusia, ameninţare sau partener?” am încercat să
prezentăm liniile mai groase sau mai puţin groase, drepte sau
şerpuitoare din politică externă rusească din ultimul deceniu şi
jumătate, dosarele, obiectivele şi tacticile Kremlinului, împreună
cu Armand Goșu, un istoric şi analist politic, crescut la şcoala
BBC-ului şi care a avut şansă contactului direct cu Rusia, Ucraina,
Republica Moldova, cu ţările caucaziene dar şi cu Asia Centrală.
Armand Goşu este doctor în istoria Rusiei din 1998, corespondent
al BBC World Service în birourile din Moscova, Kiev, Bucureşti
(1996-1998, 1999-2002). Redactor şef adjunct şi redactor şef la
revista 22, editată de Grupul pentru Dialog Social (2005-2014),
consilier pentru spaţiul ex-sovietic al ministrului de Externe, T.
Baconschi. Ultima carte publicată: Eurofalia. Turbulenţe şi involuţii
în fostul spaţiu sovietic, Curtea Veche (2016).

SPEAKER:
3 noiembrie 2016 / Hotel Hilton Oradea

ARMAND GOŞU,conferenţiar doctor la Universitatea Bucureşti. Predă diferite cursuri despre Rusia şi fostul spaţiu sovietic, de la politică
externă la servicii secrete şi riscuri de securitate, la Ştiinţe Politice, Litere şi Limbi Străine.

ÎN 2016, CULTURĂ ÎN MIŞCARE A PARTICIPAT – în calitate de co-organizator sau partener – la alte câteva evenimente:

SWIMATHON ORADEA

REDESCOPERĂ ORADEA

CONCERT ELIZABETH SOMBART / CONFERINŢĂ ÉRIC DE RUS

AJUTĂ-NE SĂ AJUTĂM!

Cultură în Mişcare a participat cu o echipă de înotători la evenimentul Swimathon
2016 organizat de Fundaţia Comunitară Oradea. Am înotat în sprijinul Asociaţiei
Caritas Eparhial Oradea care a dorit să mobilizeze bani pentru proiectul ,,Duşuri
sociale pentru persoanele fără adăpost”. Cu ajutorul nostru – şi al altor echipe care
au înotat pentru acelaşi proiect – s-au strâns peste 3230 lei. Cu ajutorul acestei
sume, în perioada septembrie – decembrie 2016, s-au efectuat 240 de duşuri de
către 49 de persoane.

În data de 29.10.2016 am organizat, la iniţiativa europarlamentarului Emilian
Pavel, o campanie - concurs pentru promovarea oraşului Oradea prin vizitarea şi
fotografierea unor destinaţii reprezentative din punct de vedere istoric, cultural,
pentru oraşul nostru. Echipa cu cele mai multe destinaţii descoperite a câştigat un
weekend la Bruxelles, cu toate cheltuielile acoperite. De asemenea, s-a organizat
o expoziţie foto la Oradea şi Bruxelles. În concurs s-au înscris 21 de echipe (între
2 şi 5 membri) şi s-au realizat peste 2000 de fotografii.

Ajutând Asociaţia Resonnance România, am contribuit la desfăşurarea unui
dublu eveniment: “Concert extraordinar Elizabeth Sombart şi invitaţii săi:
Cvartetul Regal şi Lavinia Dragoş” (25 octombrie, Teatrul Regina Maria) şi
“Conferinţa susţinută de Eric de Rus – Edith Stein, o viaţă în slujba sinelui” (26
octombrie, Primăria Oradea).

Alături de partenerul nostru – ARED – am desfăşurat în jurul datei de 15.09.2016
un eveniment intitulat “Ajută-ne să ajutăm”. Cu ajutorul prietenilor Cultură în
Mişcare am identificat familii care aveau dificultăţi financiare şi care aveau nevoie
de ajutor pentru a asigura accesul copiilor la şcoală. În cadrul acestei acţiuni am
achiziţionat şi am echipat complet 30 de ghiozdane pe care le-am dăruit familiilor
aflate în nevoie.
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ORADEA
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CRISTIAN RUSU
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