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În 2021,  Asociația Cultură în Mișcare 
împlinește un deceniu de existență.  Ne-am fi 
dorit  ca acesta să fie un an de excelență pe 
care să î l  sărbătorim așa cum se cuvine.  Din 
păcate,  pandemia Covid 19 face imposibi l  
lucrul  acesta,  distanțarea socială impusă de 
împrejurări  ne forțează să abandonăm toate 
planuri le de evenimente culturale care 
implicau prezența publ icului .  Cu siguranță 
vom găsi  pe vi itor  alte căi  ș i  a lte modal ităț i  
de a ne întâlni .

Anul  2019,  i lustrat  în acest sumar raport  de 
activitate,  a  fost  unul  bun pentru noi ,  am 
reușit  să fim activi  ș i  prezenți  în viața 
comunități i  locale.  Profitând de faptul  că am 
avansat cu lucrări le  la  proiectul  nostru 
legat de CASA Cultură în Mișcare,  am 
mutat o mare parte dintre evenimentele 
noastre publ ice acolo,  în aer l iber ,  așa cum 
ne-am dorit  de la  bun început.  Tot în 2019 
am reușit  să demarăm și  proiectul  Artiști în 

rezidență pentru care am mil itat  începând cu 
anul  2016.  Aceasta este o iniț iativă la  care nu 
vom renunta ș i  o vom relua atunci  când împre-
jurări le  ne vor permite.

Anul  2020 a început cu șocul  declanșat de 
pandemie.  Am sperat ș i  am așteptat ca s ituația 
să ne permită să reluăm activitatea dar,  din 
păcate,  acest lucru nu a fost  posibi l .  Am găsit  
totuși  resurse pentru a iniț ia  un proiect care 
ne este foarte drag,  transformarea unei  staț i i  
de autobuz în Stație de Bucurie pentru copi i i  
din Parhida.  Pentru susținerea acestui  proiect ,  
s ingurul  eveniment publ ic  organizat la  Casa 
CIM a fost  un spectacol  interactiv de teatru.

Vă mulțumim că aț i  fost  permanent alături  de 
noi  ș i  că ne-ați  susținut,  vă asigurăm că vom 
găsi  o cale să mergem mai  departe ș i  să 
contribuim din pl in la  viața culturală a 
comunități i  noastre.

Echipa Cultură în Mișcare



Lobby

Ianuarie 2019 / 

La începutul anului 2019, Asociația Cultură în Mișcare a 
trimis o scrisoare deschisă Ministrului Culturii și tuturor 
europarlamentarilor români în calitate de membru al 
rețelei Culture Action Europe. În această scrisoare am 
solicitat sprijin pentru o campanie în care solicităm: 

– Dublarea bugetului disponibil pentru cultură în 
termeni absoluți, dat fiind faptul că actualul program al 
UE dedicat culturii este supra-solicitat și suferă de o 
insuficientă finanțare, în ciuda eficacității și relevanței 
sale demonstrate. 

– Asigurarea faptului că 1% din bugetul fiecărui 
domeniu al politicii UE este alocat culturii, având în 
vedere impactul său pozitiv asupra sănătății și 
bunăstării, coeziunii sociale și egalității, asupra educației, 
asupra promovării principiilor democratice, a relațiilor 
externe, alături de creșterea locurilor de muncă, a 
cercetării și inovației. 

Pornind de la poziția Culture Action Europe asupra 
următorului cadru financiar multianual , am susținut cu 
tărie inițiativele sectoriale, scrisoarea deschisă fiind 
semnată de 70 de organizații din toate sectoarele 
culturale și creative din Europa, adresată președintelui 
Juncker dar și poziția prezentată de IETM prin care se 
solicită un program UE pentru cultură după anul 2020, 
cu o alocare financiară consolidată și, cel puțin, cu o 
dublare a bugetului.

Scrisoare deschisă către Europarlamentarii români. 
Oradea
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Parteneriat

Februarie 2019 / 

Asociația Cultură în Mișcare devine partenerul 
Asociației Debrecen 2023, asociația care luptă pentru 
titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2023.

Debrecen este unul dintre cele trei orașe din 
Ungaria – alături de Veszprém și Győr – ajuns în faza 
finală a evaluărilor pentru câștigarea titlului de 
European Capital of Culture. Acordul de parteneriat a 
fost semnat în urma discuțiilor inițiate de Asociația 
Cultură în Mișcare începând cu anul 2017. Discuții 
similare au fost inițiate și cu alte organizații din orașe 
Capitale Culturale Europene sau candidate la acest titlu 
(Timișoara, Novi Sad, Rijeka, Chemnitz) în scopul 
conectării orașului nostru la aceste evenimente majore 
europene dar și în scopul descoperirii de oportunități 
pentru asociații culturale similare nouă din Oradea 
pentru a putea face parte din programul cultural viitor al 
acestor orașe.

Asociația Cultură în Mișcare urmărește atât accesarea 
resursei valoroase de experiență desfășurată în aceste 
procese cât și demararea unui program de mobilitate a 
resursei locale de creativitate. 

Decizia finală în această competiție va fi comunicată 
public în luna decembrie a acestui an și sperăm că 
Debrecen va fi orașul câștigător pentru că acest lucru va 
deschide o mulțime de oportunități pentru publicul și 
comunitatea creativă din Oradea. Le ținem pumnii 
strânși noilor noștri parteneri din Debrecen!

Parteneriat Debrecen
  Oradea
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Aniversare

Ianuarie 2019 / 

Se împlineau aproape 5 ani de când Primăria Oradea a 
declanșat ceea ce pare a fi un adevărat război al 
statuilor ce vizează relocarea unor monumente de for 
public din zona centrală a orașului (statuia lui Mihai 
Viteazul și a lui Emanuil Gojdu) și înlocuirea lor cu altele. 
Asociația Cultură în Mișcare a urmărit permanent 
parcursul statuii lui Emanuil Gojdu, scopul demersului 
nostru fiind acela de a reda comunității locale acest 
simbol și de a-i acorda acestuia onoarea și respectul 
cuvenit pentru viața și activitatea sa desfășurată în mod 
nemijlocit în slujba comunității. 

După ce, în 2018, Asociația Cultură în Mișcare a 
organizat un flashhmob în Ștrandul Iosia cu ocazia 
aniversării a 216 ani de la nașterea lui Emanuil Gojdu, în 
2019 am organizat, din nou, aniversarea acestuia, de 
data această în Cetatea Oradea, locul de depozitare 
momentan al statuii.

Într-un final, statuia a fost amplasată și inaugurată în 
Parcul 1 Decembrie cu ocazia aniversării a 100 de ani 
de la înființarea Liceului Emanuil Gojdu din Oradea, la 
data de 5 octombrie 2019. Niciun membru al Asociației 
nu a fost invitat la eveniment iar din broșură editată cu 
această ocazie, demersurile CIM au fost eliminate.

Aniversare Emanuil Gojdu
Debrecen - Oradea



Evaluare

martie 2019 / 

După ce Asociaţia Timișoara – Capitală Culturală 
Europeană (TM2021) a anunţat organizarea unui apel 
deschis pentru  propuneri de idei de proiecte pentru a fi 
incluse în programul cultural Timișoara 2021 – Capitală 
Europeană a Culturii, colegul nostru - Flavius Bunoiu - a 
fost cooptat în echipa de evaluatori independenți de 
proiecte culturale. 

Participanţii erau încurajaţi să-și prezinte propunerile de 
idei de proiecte culturale care  răspund criteriilor – 
noutate, inovare și sustenabilitate.

Participanţii eligibili puteau fi persoanele juridice 
constituite în – asociaţii, fundaţii, instituţii publice de 
cultură, organizaţii non-profit. În urma jurizarii care s-a 
făcut individual dar și împreună în cadrul unei sesiuni 
comune la Timișoara, au fost alese proiectele cele mai 
viabile și de impact pentru un oraș care era în plină 
pregătire pentru evenimentul major din 2021.

Evaluare proiecte culturale
 Timișoara



Dezbatere

17 aprilie 2019 / 

La data de 17 aprilie 2019 ne-am prezentat la 
dezbaterea publică asupra bugetului de venituri și 
cheltuieli propus de primăria Oradea pentru anul 2019. 
Problema pe care am dorit să o aducem în atenția 
autorității locale, la fel ca și în anii anteriori, a fost legată 
de lipsa programelor de finanțare nerambursabilă pentru 
sectorul ONG din Oradea. La întâlnire a participat, de 
data aceasta, și primarul orașului, dl. Ilie Bolojan.

Propunerile Cultură în Mișcare au fost:

- asumarea de către municipalitate a unui program 
concret și coerent de susținere a culturii în Oradea și 
finanțarea acestuia cu un procent de 1% măcar din 
taxele și impozitele plătite de oradeni dacă mai mult nu 
este posibil.

- reluarea finanțărilor nerambursabile pentru societatea 
civilă

- crearea unui mecanism de evaluare, implementare și 
monitorizare a proiectelor depuse spre finanțare de 
către ONG-uri format din experți evaluatori indepen-
denți care să asigure transparență și profesionalizarea 
întregului demers.

De asemenea, am solicitat retragerea declarațiilor emise 
după dezbaterea pe buget care a avut loc în anul 2018, 
declarații pe care le-am considerat nejustificate și 
ofensatoare pentru membrii ONG-urilor din Oradea și 
județul Bihor.

Dezbatere publică buget 
 Oradea



Eveniment 

22 iunie 2019 / 

În 22 iunie 2019 am organizat la Casa CIM, în Parhida, 
evenimentul “Grafică și muzică în comunism. Partea 
întâi – JAZZ”. Nu doar un eveniment muzical cu doi DJ 
oradeni ci și o expoziție de grafică pe viniluri din 
perioada comunistă a României. 

Cei care au participat au putut afla cât de greu sau cât 
de ușor era să faci muzică în comunism și, mai ales, jazz. 
Au văzut cum arătau vinilurile produse de Electrecord 
între 1932-1989 și, mai ales, cum sunau acestea. De 
asemenea, au avut ocazia să ia parte la discuții libere 
despre jazz și grafică în comunism, în România și 
Ungaria, și au văzut o expoziție de viniluri din perioada 
comunismului. 

Seara s-a încheiat în compania a doi dintre cei mai 
cunoscuți și destoinici DJ și promoteri din Oradea: 
Rogvaiv și Dubase.

DJ set / expoziție grafică
Parhida



Atelier

iulie 2019 / 

Se întâmplă uneori (sau mai des) ca noi sau năzdrăvanul 
cel mic să spargă sau să strice câte ceva prin casă. Nu 
trebuie să facem o tragedie din asta și trebuie să 
învățăm că, uneori, lucrurile pot fi (și merită) reparate. 
Am pus la cale un atelier pentru cei mici (dar și pentru 
cei mari) în care spargem dar și reparăm. Ceramică, lut, 
porțelan, obiecte din lemn, le-am pus pe toate la 
încercare. Le-am spart împreună cu cei mici și apoi 
le-am reparat. 

Cu această ocazie toată lumea a învățat de la un 
specialist, împreună cu micuții, despre secretele 
tehnicilor folosite în restaurarea artefactelor arheologice 
(ridicarea vasului, lipire, completare, integrare 
cromatică). Participanții au fost invitați să aducă de 
acasă obiecte sau jucării deteriorate pe care le-am 
reparat împreună.

Atelierul a fost organizat de Andreea Ianoși, artist 
restaurator, absolventă Facultatea de Arte Plastice și 
Design, Timișoara.

Atelier de reparații și modelaj
Parhida



Concert

20 iulie 2019 / 

În 20 iulie 2019 am organizat un concert extraordinar la 
NAI solo al artistului timișorean Mădălin Luca, absolvent 
al Facultăţii de jazz Richard Oschanitzky. În cadrul 
evenimentului, publicul a putut asculta un recital de Nai 
– LIVE loops & experimental electronic sounds, un 
melanj unic de sounduri naturale, de nai şi de efecte 
electronice create de un singur artist.

În cariera sa, muzicianul  a abordat diferite genuri 
muzicale, imprimând fiecărei note muzicale propriul stil 
de interpretare – muzică tradițională românească, 
muzică clasică, jazzul, world music. 

A cântat în diferite trupe de jazz, participând în anul 
2006, la Festivalul de Jazz de la Sibiu, secțiunea 
studențească, unde trupa Young Blood a primit premiul 
I, iar în 2009, a participat la același festival cu proiectul 
one man show „Folklortronik” și a primit trofeul pentru 
compoziție și premiu special pentru aranjament 
orchestral.

Concert de Nai cu Mădălin Luca
Parhida



Tabără de creație

august 2019 / 

Art Village a fost titlul primului pas din programul Artists 
in Residence pentru care am muncit în ultimii ani. Casăa 
CiM este un concept Cultură în Mișcare și ne-am 
bucurăm că am mai făcut un pas în direcția pe care am 
plănuit-o.

În cadrul Art Village, Casa CiM a devenit – pentru zece 
zile – tabără de sculptură în piatră și lemn. Cei patru 
artiști – sculptori invitați au avut ocazia să pună, la 
propriu, piatra de temelie a primului proiect de artiști în 
rezidență din această parte a țării: Dan Daniel, Bihor, 
Lorin Blaj, Arad, Adrian Roșca, Brașov și Damian Iuliu, 
Timiș. 

Cei patru au locuit efectiv două săptămâni la Casa CIM 
iar lucrările rezultate au rămas în patrimoniul Cultură în 
Mișcare și vor fi amplasate, cu ajutorul Primăriei 
Tamaseu, în zonele publice din Parhida, satul în care se 
află Casa CiM. Am plănuit să repetăm proiectul și în anii 
viitori astfel încât, după cinci ani de funcționare, să 
ajungem în situația de a avea o expoziție de artă perma-
nentă, în aer liber, cu aproximativ 50 de exponate.

Pe tot parcursul taberei de creație, artiștii au fost vizitați 
de studenți din Oradea și împrejurimi iar evenimentul 
s-a încheiat cu prezentarea lucrărilor (sculpturi și 
instalații) și cu o proiecție de filme scurte de animație.

Proiectul a  fost cofinanțat cu 3 000 de lei de Consiliul 
Județean Bihor.

Artists in residence - Art Village
Parhida



Project

mai - decembrie 2020 / 

În 2020, în plină pandemie, am cumpărat un magazin de 
flori din Oradea pe care l-am desfăcut bucată cu bucată, 
l-am restaurat, l-am dus la 20 de kilometri depărtare, în 
ultimul sat de pe granița de Vest a României – Parhida- 
și l-am transformat în stație de autobuz pentru copiii 
de-acolo. Proiectul a durat aproape 6 luni, a costat 
aproape 3 000 de euro și a fost realizat cu ajutorul 
donațiilor și muncii a aproximativ 80 de oameni care au 
dorit să se implice. I-am spus “Stație de bucurie” pentru 
că este mai mult decât o simplă stație pentru autobuzul 
școlar: are muzică non-stop, cărți gratis, colț de citit și e 
colorată, luminoasă și primitoare.

Ani de zile am tot trecut pe lângă vechea stație de 
autobuz și ne durea sufletul să vedem cum se 
degradează într-una și mereu ne-am spus că ar trebui să 
facem ceva în privința asta. Ultimele furtuni au luat-o pe 
sus și au rostogolit-o în șanț. Parhida este un sat în 
pustă, situat la aproximativ 20 de km depărtare de 
Oradea, cu puțin peste 400 de locuitori, jumătate 
maghiari, jumătate români și cu câteva zeci de copii care 
pleacă (plecau, înainte de pandemie) din această stație 
către școală. Oferta de timp liber pentru copii și tineri, 
că în aproape orice sat de acest gen, e aproape inexis-
tentă. Ne-am gândit că, dacă tot ne apucăm de treaba, 
stația ar trebui să fie mai mult decât un loc în care să te 
ferești de vânt și ploaie cât timp aștepți autobuzul. De 
aceea are muzică non-stop, funcționează și ca biblioteca 
și va avea, în curând, propriul punct wifi. De asemenea, 
ne-am propus să construim în jurul ei un spațiu verde și 
de relaxare, cu bănci, cu un minim loc de joacă și masă 
cu tablă de șah.

Stație de bucurie - Örömállomás  
Parhida



Spectacol

11 iulie 2020 / 

Pentru ca am făcut o stație de transport școlar pentru 
copii dar nu orice fel de stație ci una de bucurie, am 
avut nevoie de finanțare. Am salvat chioșcul de flori din 
Parcul Libertății și i-am schimbat destinația. Am făcut 
asta cu ajutorul prietenilor și din donații. Pentru că încă 
nu aveam toată suma necesară, am decis să organizăm 
un spectacol pentru a strânge în continuare fonduri.

Spectacolul organizat s-a numit GOL, cu Borda, Șerban 
Borda. Actor la Teatrul Regina Maria, prieten Cultură în 
Mișcare. Spectacolul a fost un one man show, categoria 
18+. Nu, nu în genul “acela".

GOL înseamnă interacțiune cu publicul în majoritatea 
momentelor și este un mix de magie și comedie. Dacă 
nu se râde, atunci e magie. Pentru ca totul să fie și mai 
condimentat, am început cu un pariu: dacă ceva nu iese 
bine... GOL.

Intrarea a fost liberă, nu a costat un șfanț. Spectatorii a 
fost invitați să facă o donație ca să putem să ducem 
proiectul mai departe.

Gol - cu Șerban Borda 
Parhida
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