INFORMARE DE PRESĂ,
IANUARIE 2016

10 PREMII PENTRU 10 ANI
Începem anul 2016 cu un eveniment prin care dorim să imprimăm o nouă
dinamică pe scena culturală independentă: Gala Premiilor AFCN pentru organizații
neguvernamentale și/sau manageri culturali.
„Aflate la prima ediție, premiile Administrației Fondului Cultural Național sunt
inițiate pentru a marca un deceniu de investiție în cultura din România. Acest demers este
menit a sublinia rolul creației artistice în modelarea identității colective, în promovarea
valorilor morale și spirituale și contribuția sa la formarea societății de mâine”, a declarat
Irina Cios, directorul AFCN.
În cadrul festivității, ce va avea loc vineri 15 ianuarie 2016, ora 19:00, la sala
Studio a Teatrului de Comedie, se vor decerna 10 premii, ce se adresează organizațiilor
neguvernamentale, în semn de recunoaștere a contribuției la transformarea societății
românești prin proiectele realizate și prin infrastructura culturală pe care au construit‐o.
Această inițiativă s‐a conturat la finalul unui an aniversar, care reprezintă și o
relansare a Fondului Cultural Național prin completarea surselor de colectare.
Împreună cu juriul invitat, format din șapte membri, au fost definite câte cinci
nominalizări pentru fiecare categorie. Ne bucurăm să recunoaștem între nominalizări un
număr mare de proiecte care au obținut finanțare de la AFCN în 2015.
Pornind de la tendințele actuale, de extindere a accesului la cultura contemporană
prin practici participative și mediere artistică, au fost definite următoarele categorii de
premii:


Premiul pentru rezistență în cultură – se acordă unei organizații care continuă să‐și
desfășoare activitatea de peste 10 ani contribuind la configurarea scenei culturale;



Premiul pentru intervenție în spațiul urban și/sau activare socială – se acordă unei
inițiative de activare a spațiului public care valorizează memoria colectivă și redefinește
identitatea locului;



Premiul pentru activare interdisciplinară – se acordă unei inițiative care a implicat
colaborarea dintre artiști și/sau specialiști din diverse domenii creative;



Premiul pentru management cultural – se acordă unei persoane care a contribuit prin
activitatea depusă la demararea unui proiect important pentru creația contemporană și
pentru comunitatea artistică și/sau la crearea unei structuri de referință ;



Premiul pentru comunicare și mediere culturală – se acordă unui proiect care a vizat
promovarea rolului culturii în modelarea societății, formarea de publicuri noi și/sau
dezvoltarea de audiențe;



Premiul pentru incluziune socială și dialog intercultural – se acordă pentru o inițiativă
care a implicat grupuri minoritare și/sau categorii defavorizate;



Premiul pentru antreprenoriat cultural ‐ se acordă unei organizații care a derulat
proiecte culturale sustenabile și a promovat potențialul acestora de generatoare de
venituri;



Premiul pentru soluții inovatoare în promovarea patrimoniului – se acordă unei
inițiative care contribuie la promovarea patrimoniului cultural prin activarea creației
contemporane, a noilor medii și/sau prin activarea participativă;



Premiul pentru activarea patrimoniului imaterial – se acordă unei inițiative care a
adus în actualitate și a făcut relevant pentru societatea contemporană patrimoniul
imaterial punându‐i în valoare resursele identitare;



Premiul pentru promovarea culturii române în lume – se acordă unei inițiative care a
activat colaborări și parteneriate internaționale în 2015 și a prilejuit întâlnirea publicului
internațional cu artiști/producții artistice din România.

Din juriul de selecție fac parte:








Horea Avram, curator , manager cultural, teoretician media și consultant independent
pe probleme de artă și tehnologie;
Bogdan Ghiu, poet, eseist (literatură, media, artă, arhitectură, filosofie, traductologie)
şi traducător;
Dorothee Hasnaș, arhitect, manager cultural, consultant independent pe probleme de
gestiune și planificare urbană;
Cosmin Manolescu, coregraf, manager cultural, consultant independent pe probleme
de politici culturale;
Ada Solomon, producător de film, manager cultural, expert pe probleme de politici
media;
Mircea Toma, psiholog, ziarist, activist pentru drepturile omului;
Roxana Trestioreanu, artist vizual, curator, conferențiar universitar.

Se acordă un singur premiu, la fiecare categorie, în valoare de 5000 de lei.
Transmitem anexată lista nominalizărilor și vă invităm să aflați câștigătorii în cadrul
galei organizate în 15 ianuarie 2016.
Prin acest eveniment celebrăm Ziua Culturii Naționale și ne bucurăm să vă avem
alături!

NOMINALIZĂRI PENTRU PREMIILE AFCN

1. Premiul pentru rezistență în cultură – se acordă unei organizații care continuă să‐și
desfășoare activitatea de peste 10 ani
nr.
1.
2.
3.
4.

NOMINALIZARE
Asociația Estenest
Asociatia T.E.T.
Fundatia ArtEast – Tg. Mures
Fundatia Meta

5.

Fundatia Secolul 21

PERSOANA
Laurențiu Bratan
Andreea Borțun
Josef Bartha
Romelo
Pervolovici
Alina Ledeanu

PROIECT
Animest
Festival Ideo Ideis
proiecte culturale in Tg. Mures
proiecte culturale în București
Revista Secolul 21

2. Premiul pentru intervenție în spațiul urban și/sau activare socială – se acordă unei
inițiative de activare a spațiului public care valorizează memoria colectivă și redefinește
identitatea locului.
nr.
1.
2.
3.
4.

NOMINALIZARE
Asociația Fapte
Asociația Industrii Cultural
Creative
Asociatia Komunitas
Asociația Volumart

5.

Fundația Cărturești

PERSOANA
PROIECT
Meda Corovei
Jazz in the park
Andrei Panaitescu Cinema Marconi
Miruna Tîrcă
Judith și Mihai
Balko
Cristian Neagoe

Spații urbane în acțiune
Spatiu Expandat
Street Delivery

3. Premiul pentru activare interdisciplinară – se acordă unei inițiative care a implicat
colaborarea dintre artiști și/sau specialiști din diverse domenii creative.
nr.
1.

NOMINALIZARE
Asociația 4Culture

2.
3.

Asociatia Colectiv A
Asociația Medium
Contemporan MAGMA
Asociația Quantic
Asociația Simultan

4.
5.

PERSOANA
Andreea
Căpitănescu
Miki Braniște
Kispal Attila
Ioana Florea
Kozma Levente

PROIECT
X Platform
Temps d'Image
Programele MAGMA
Urban Collectors
Simultan Festival

4. Premiul pentru management cultural – se acordă unei persoane care a contribuit prin
activitatea depusă la demararea unui proiect important pentru creația contemporană și
pentru comunitatea artistică și/sau la crearea unei structuri de referință.

nr.
1.
2.
3.
4.
5.

NOMINALIZARE
Ioana Calen
Suzana Dan
Vera Marin
Alina Șerban
Rarița Zbranca

PROIECT
Modulab
Noaptea Alba a Galeriilor
Asociația pentru Tranziție Urbană
Asociația PPlus4
Federația Fabrica de Pensule

5. Premiul pentru comunicare și mediere culturala – se acordă unui proiect care a vizat
promovarea rolului culturii în modelarea societății, formarea de publicuri noi și/sau
dezvoltarea de audiențe.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.

NOMINALIZARE
Asociația Câte‐n lună și‐n
mansardă
Asociația De‐a Arhitectura
Asociația Gaspar, Balthasar și
Melchior
Asociatia M3
Asociația pentru promovarea
artelor contemporane

PERSOANA
Anamaria Iuga

PROIECT
Ghid Pozneț de cultură

Mina Sava
Adriana
Scripcariu
Raluca Iacob
Nona Șerbănescu

Afterschool
Ziua patrimoniului in licee
Susținem cultura în educație
Bucharest Art Week

6. Premiu pentru incluziune socială și dialog intercultural – se acordă pentru o inițiativă
care a implicat grupuri minoritare și/sau categorii defavorizate.
nr.
1.

NOMINALIZARE
Asociatia Cartea Calatoare

PERSOANA
Gabriela Dima

2.

Asociația Culturală Replika

Radu Apostol

3.

Asociatia Culturala Yorick

Sebestyén Aba

4.

Asociatia ICHTIS

5.

Păun Ioana PFA

Mihaela
Mihăescu
Ioana Păun

PROIECT
Caravana cinematografică
pentru nevăzători
Centrului de Teatru
Educațional Replika
Dialog intercultural prin prisma
teatrului contemporan
Talent in bundiță noua
Produse domestice

7. Premiul pentru antreprenoriat cultural ‐ se acordă unei organizații care a derulat
proiecte cultural sustenabile și a promovat potențialul acestora de generatoare de venituri.
nr.
1.
2.

3.
4.
5.

NOMINALIZARE
Asociația Reactor de creație și
experiment
Asociația Română pentru
Promovarea Artelor
Spectacolului
Asociaţia Think Outside the
Box
Fundaţia „Gala Societăţii
Civile”
Fundatia InterArt Triade
Timișoara

PERSOANA
Oana Mardare

PROIECT
Spațiul Reactor

Cristina
Modreanu

Revista Scena.ro

Andra Mazal

totb.ro

Irina Florea

Romanian Design Week

Sorina Jecza

Programul editorial Triade

8. Premiul pentru soluții inovatoare în promovarea patrimoniului – se acordă unei
inițiative care contribuie la promovarea patrimoniului cultural prin activarea creației
contemporane, a noilor medii și/sau prin activarea participativă.
nr.
1.

NOMINALIZARE
Asociatia ARCHÉ

2.
3.
4.
5.

Asociația Zeppelin
Fundatia Arhitext Design
Fundatia Transilvania Trust
Rețeaua Națională a
Muzeelor din România

PERSOANA
Anca Raluca
Majaru
Cosmina Goagea
Arpad Zachi
Dr. Szabó Bálint
Dragoș Neamu

PROIECT
Monumente uitate
Halele Carol
Casa bunicilor
Castelul Banfy
Muzeele în anexă

9. Premiul pentru activarea patrimoniului imaterial – se acordă unei inițiative care a adus
în actualitate și a făcut relevant pentru societatea contemporană patrimoniul imaterial
punându‐i în valoare resursele identitare.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.

NOMINALIZARE
Asociatia Alburnus Maior
Asociația Fotocabinet
Asociatia pentru Cultura și
Traditie Anton Pann
Fundația Domeniile
Otetelișanu
Societatea Romana de
Psihanaliza

PERSOANA
Ștefania Simion
Dragos Lumpan
Benko Oana‐Lucia
‐
Claudia Zidaru

PROIECT
Fân Fest
Ultima transhumanța
UNICORN ‐ O calatorie in istoria
noastra
București. Bloc. Cetate

Gianina Micu

Romania pe divan

10. Premiul pentru promovarea culturii române în lume – se acordă unei inițiative care a
activat colaborari și parteneriate internaționale în 2015 și a prilejuit întâlnirea publicului
internațional cu artiști/producții artistice din România
nr.
1.
2.
3.

NOMINALIZARE
Asociația Film etc.
Fundația Art Encounters
Jeunesses Musicale

PERSOANA
Corina Șuteu
Ovidiu Șandor
Luigi Gageos

4.

Kunsthalle Winterthur

Olga Stefan

5.

Uniunea Artiștilor Plastici

Petru Lucaci

PROIECT
Festivalul Making Waves, NY
Bienala ART ENCOUNTERS
Jeunesses International Music
Competition Dinu Lipatti
Few were happy with their
condition
Revista Arta (print si online)

Pentru informații suplimentare vă invităm să ne contactați la comunicare@afcn.ro sau
telefonic la 0758042478.
Andreea Arhip
Responsabil comunicare AFCN

