Let's Culture Together

Parteneri:
Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea
Associazione Culturale Twitteratura din Milano
Project Canvas
Proiectul “Let’s culture together” este un tandem cultural între Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul
Vâlcea şi Associazione Culturale Twitteratura din Milano, Italia care se desfăşoară pe parcursul unui an.
Proiectul este finanţat integral prin programul Tandem Europe. Tandem Europe este o iniţiativă a
European Cultural Foundation (Amsterdam) şi MitOst e.V. (Berlin) împreună cu Fondazione Cariplo
(Milan). Programul este susţinut financiar de către Robert Bosch Stiftung (Stuttgart) şi Stavros Niarchos
Foundation (Athens).
Proiectul “Let’s culture together” urmăreşte exploatarea dimensiunii artistice a cărţii ca reper al relaţiei
dintre cititor şi lectură. Activităţile desfăşurate se axează pe punerea în valoare, într-un mod artistic,
inedit, a subiectelor sociale conţinute în cărţi de beletristică. În cadrul proiectului sunt organizate ateliere
de creaţie pentru membrii comunităţii, artişti, profesori, elevi care urmăresc să-şi însuşească tehnici noi de
reprezentare artistică.
Participanţii exploatează, pe parcursul proiectului, atât ideile conţinute în cărţi, cât şi corpul fizic al
acestora, îmbinand literatura cu artele vizuale. Proiectul “Let’s culture together” utilizează o platformă
online interactivă care promovează operele literare ce conţin un important mesaj social, la care se adaugă
componenta offline - implicarea comunităţii în procese creative de transformare a cărţilor vechi în lucrări
de artă contemporană: lucrări grafice, colaje, sculptură în cărţi.
Participanţii sunt provocaţi mai întâi la lectură şi la rescrierea cărţilor propuse, într-o cheie modernă, prin
schimbul de mesaje de pe platforma Twitter a proiectului. În cadrul atelierelor de creaţie, participanţii
materializează aceste reinterpretări literare prin transformarea cărţilor uzate fizic sau moral în lucrări de
artă contemporană care să reprezinte artistic aceste idei. Practic, creatorii de conţinut subliniază subiectele
şi aduc viziunea autorilor studiaţi în timpurile moderne, iar artiştii transformă cărţile în sculpturi şi lucrări
de grafică, folosind mijloace de artă contemporană. Toate lucrările artistice vor fi prezentate într-o
expoziţie itinerantă şi vor contribui la crearea unui album de artă.
Grupul ţintă: Proiectul “Let’s culture together” se adresează întregii comunităţi vâlcene. Poate participa
oricine urmăreşte să contribuie la salvarea cărţilor vechi, uzate, care nu mai pot fi recondiţionate (rupte,
distruse….) sau uzate moral (cărţi cu conţinut depăşit: căţi vechi de telefon, broşuri propagandistice
comuniste…) şi la tranformarea lor în lucrări artistice care să pună în evidenţă subiecte de interes social.
Participarea la proiect nu este condiţionată de talent sau abilităţi artistice, ci doar de dorinţa de implicare,
de explorare a propriei imaginaţii şi a spiritului creativ.
Tandem Europe este o iniţiativă dezvoltată de European Cultural Foundation (Amsterdam) şi MitOst e.V. (Berlin)
împreună cu Fondazione Cariplo (Milan). Programul este susţinut financiar de către Robert Bosch Stiftung
(Stuttgart) şi Stavros Niarchos Foundation (Athens).

Activităţi: Pe parcursul proiectului vor fi organizate traininguri de pregătire şi ateliere de creaţie.
Rezultate aşteptate: La finalul proiectului vom organiza o expoziţie itinerantă şi un album de artă cu
toate creaţiile participantilor.
Let’s Culture Together: short description (eng.)
“Let’s culture together” project is prototyping an innovative method of mixing arts, literature and modern
technology by exploring the meanings of the material and the idea of the book in order to create a new
symbol for knowledge. Project is based on an interactive online platform which promotes fiction with an
important social content, adding an offline component, community involvement, resulting a creative
process of turning books into masterpieces: sculptures, graphics works, as well as turning old subjects in
new ones. Both communities are challenged to read books and “tweet” them in modern keys. Content
creators and artists transform books into ever-evolving art forms and creative sensibilities. They highlight
the subjects and bring the author's vision in modern times. The artists turn books into sculptures and
graphic works using means of contemporary arts. All contemporary artistic works will become a traveling
exhibition gathered in a project art album.
Foto
Referinţe media:
Televiziunea VTV
Facebook BJAI (24 februarie 2016)
Monitorul de Vâlcea (25 februarie 2016)
Ziarul de Valcea (25 februarie 2016)
Stirile online (24 februarie 2016)
Viaţa Vâlcii (11 martie 2016)
Monitorul de Vâlcea (17 martie 2016)
Viaţa Vâlcea (22 martie 2016)
Monitorul de Valcea (24 martie 2016)
Interviu TV Etalon – 18 martie 2016
Interviu TV Valcea 1 – 22 martie 2016
Interviu – Radio Romania Actualităţi – 22 martie 2016
Tandem Europe este o iniţiativă dezvoltată de European Cultural Foundation (Amsterdam) şi MitOst e.V. (Berlin)
împreună cu Fondazione Cariplo (Milan). Programul este susţinut financiar de către Robert Bosch Stiftung
(Stuttgart) şi Stavros Niarchos Foundation (Athens).

Activităţi desfăşurate:
1. Atelierele Brâncuşi: 15-19 februarie 2016
Detalii Workshop, Imagini
Nr.participanţi: 13
Rezultate: Coloana fără sfârşit Studiu de desen

2. Training “Literatură şi comunitate”: 22-23 martie 2016
Nr. participant: 68
Detalii Training
Imagini
Rezultate : Sondaj social, Lista de lectură
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