RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016

Pe parcursul anului 2016, Centrul Municipal de Cultură Arad, serviciu public de interes local, a
desfășurat în principal următoarele activități:

I.

II.

III.
IV.

A menținut legătura cu instituțiile de cultură și învățământ (aflate sau nu, în directa subordonare a
Consiliului Local Municipal Arad) în sensul oferirii de consultanță de specialitate în diverse
probleme în vederea realizării unor proiecte comune sau în parteneriat.
A asigurat reprezentarea administrației publice locale la activitățile și proiectele cultural –
artistice, științifice, de învățământ, tineret și sport desfășurate în oraș sau orice evenimente
deosebite, de interes local, național sau internațional;
A întocmit Calendarul anual propriu al activităților culturale, sportive și tineret susținute
financiar din bugetul local, inițiate și organizate de către Consiliul Local al Municipiului Arad;
A desfășurat la Clădirea Preparandiei o serie de activități dintre care amintim :
 în perioada 18.07-26.08.2016 a avut loc acțiunea, Muzeul Preparandiei, o prezență vie în
peisajul cultural arădean- Vara de arte, prin care s-a dorit oferirea unei alternative de
petrecere a timpului liber pentru elevii cu vârste între 9 și 16 ani în perioada estivală, prin
organizarea unor ateliere de creație gratuite pe perioada vacanței școlare.

V.

A desfășurat o serie de evenimente tradiționale dintre care prezentăm următoarele:

 „”Sărbătoarea vecinilor – ediția a VIII – a”, în 27 mai 2016, eveniment european, care se
desfășoară în 150 de municipalități europene și s-a extins chiar dincolo de granițele Europei, această
sărbătoare fiind prezentă și în Canada, Turcia și Azerbaidjan. În anul 2015 Sărbătoarea vecinilor s-a
bucurat de un număr total de 30 de milioane de participanți. Această sărbătoare internațională este de
a permite vecinilor de a se întâlni într-un cadru convivial, pentru a se rupe din izolarea care se
extinde din ce în ce mai mult în mediul urban și prin care se încearcă a se crea un sentiment de
apartenență la comunitate și cartier.
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 „Zilele Aradului”, în perioada 18-28 august 2016, a devenit o bine-cunoscută tradiție în orașul
nostru, s-a bucurat și de o notorietate și un real succes, având o largă adresabilitate, interesul
publicului arădean fiind foarte crescut în ceea ce privește manifestările din cadrul acestei acțiuni.
Peste 65.000 de arădeni au participat la diversele evenimente propuse în cadrul acestei acțiuni.
Acțiunea s-a desfășurat pe o perioadă de 11 zile, format păstrat în urma succesului înregistrat la
ediția din 2015.
Târgul Estival a fost deschis pe toată durata celor 11 zile de sărbătoare a orașului și a fost amenajat
în Piața Avram Iancu și pe Strada Mețianu. În Piața Avram Iancu vizitatorii au descoperit o
diversitate de produse tradiționale, handmade, dar și produse alimentare tradiționale, iar pe Strada
Mețianu, artiștii și-au adus atelierele în stradă. Târgul a fost animat zilnic, începând cu ora 19.00, de
concerte și spectacole, atât pentru copii, cât și pentru adulți.
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Caravana filmelor Next a poposit pentru două seri în Arad, în premieră pentru orașul nostru, cu cele
mai bune scurt-metraje. Proiecțiile de film s-au bucurat de un real succes, aproximativ 1000 de
arădeni participând la proiecțiile din cele două seri.
Un concert remarcabil pe care l-am propus arădenilor anul acesta a fost proiectul Simphonicu al
cunoscutului Nicu Alifantis, care a concertat alături de orchestra Filarmonicii de Stat Arad. Peste
2000 de arădeni au participat la acest concert extraordinar.
Precum în anii precedenți, cartierele Aradului (Vlaicu, Bujac, Alfa, Grădiște, Aradul Nou, Micălaca)
au fost animate de spectacole folclorice, iar în premieră anul acesta, înainte de concerte sau fost
prevăzute activități și spectacole de teatru pentru copii.
O altă tradiție apreciată în cadrul Zilelor Aradului este concursul nautic pe Mureș alături de Ivan
Patzaichin, care a fost reluată și în 2016.
Pe 27 august a avut loc, la Ștrandul Neptun, un concert al unor artiști români titrați și foarte bine
cotați pe piața muzicală românească: Feli, Guess Who, Robin and the Backstabbers, Carla’s Dreams.
Ca în fiecare an, Zilele Aradului s-au încheiat cu Festivalul Cătlanelor, care a fost întotdeauna foarte
popular în rândul arădenilor. 20 de echipaje din România și din Ungaria au preparat rețete
tradiționale de gulaș, iar spre seară, cunoscuți interpreți de muzică populară au oferit un concert,
dintre care amintim pe Nineta Popa și Cornelia și Lupu Rednic.
Prin caracterul său de amplă adresabilitate, Zilele Aradului constituie evenimentul cel mai mare,
divers și de impact dintre acțiunile desfășurate de Centrul Municipal de Cultură. În cadrul Zilelor
Aradului sunt cuprinse evenimente reprezentative pentru fiecare domeniu cultural (muzică, film,
dans, teatru, artă vizuală și performativă etc.) și adresate unui public extrem de variat, care are ocazia
de a participa atât la evenimente populare, cât și la evenimente specifice, de nișă. Prin Zilele
Aradului ne adresăm tuturor locuitorilor acestui oraș și încercăm să răspundem nevoilor culturale ale
fiecăruia dintre aceștia.
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 „Zilele cartierelor Aradului” – Ziua Cartierului Pârneava, în data de 29 octombrie 2016 și Zilele
Cartierului Micălaca, în perioada 5-6 noiembrie 2016;
Prin evenimentele care s-au desfășoară în cadrul Zilelor Cartierelor Aradului în cartierele Pârneava și
Micălaca ne-am propunus să implementăm unul dintre obiectivele strategice cheie ale Strategiei
Culturale a Muncipiului Arad 2015-2020, respectiv desfășurarea evenimentelor culturale în cartierele
Aradului. Acest obiectiv este menit să întărească oferta culturală, precum și participarea arădenilor
din cartiere la evenimente culturale. Întrucât arădenii din aceste cartiere nu au dovedit o participare
activă la evenimentele culturale desfășurate în spațiile publice și private din centrul orașului, s-a dorit
punerea bazelor constituirii unor platforme de evenimente care se desfășoară în aceste cartiere, pe
care locuitorii cartierelor să le găsească astfel mai accesibile. Au participat aproximativ 6000 de
arădeni.
Ziua Cartierului Pârneava, în data de 29 octombrie 2016
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Zilele Cartierului Micălaca, în perioada 5-6 noiembrie 2016

 Acțiuni cultural artistice și sportive, luna decembrie”:
 „Ziua națională a României”, în perioada 29 noiembrie - 01 decembrie 2016, „Arad, Întâiul
oraș al Unirii” s-a reafirmat ca generic în acest moment binevenit, în care arădenii trebuie să
identifice resorturile istorice, culturale, industriale care realmente conferă comunității un
sentiment de mândrie și apartenență față de acest oraș;
Această acțiune a marcat rolul determinant al Aradului în înfăptuirea Marii Uniri de la 1
decembrie 1918, festivitățile desfășurându-se anul trecut sub genericul „Arad, Întâiul oraș
al Unirii” și marcând importanța politică și administrativă a intelectualilor arădeni care au
pregătit Marea Unire.
Ziua de 29 noiembrie a fost dedicată unei conferințe intitulate Războiul popoarelor.
Căderea dinastiilor, susținută de reputatul specialist în istoria modernă a Transilvaniei, prof.
univ. dr. Liviu Maior. În același cadru a avut loc lansarea cărții Doi ani mai devreme.
Ardeleni, bucovineni și basarabeni în război, avându-l ca autor pe prof. univ. dr. Liviu
Maior. De asemenea, a fost vernisată expoziția 100 de ani de la intrarea României în
Primul Război Mondial.
Ziua de 30 noiembrie a fost dedicată arădenilor iubitori de muzică pop și pop-rock, care s-au
putut bucura de concertul trupei Rechords și al îndrăgiților artiști Andra și Smiley.
Ziua de 1 decembrie a fost sărbătorită într-un cadru festiv tradițional, prin spectacole de
dans și concerte folclorice.
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 ”Revelion 2016/2017”;

 ”Târgul de iarnă” în perioada 18 noiembrie – 8 ianuarie 2016;
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„Acțiuni cultural artistice și educative pentru copii și tineri 2016” precum:



„Festivalul internațional de dans” - a avut loc în Arad, în data de 22 octombrie 2016, în incinta
Liceului „Sabin Drăgoi” Arad, unde au participat nouă instructori de dans și cursanți de diferite
vârste (copii, tineri și adulți), care au prezentat interes pentru stilurile de dans „latino”și „salsa”,
dans modern și hip – hop, dans aerobic artistic și Kangoo Jumps.
Această acțiune a reunit un public numeros, iubitor de mișcare și mai ales de ceea ce înseamnă arta
dansului.
În data de 22.10.2016 au fost organizate cursuri de dans, cursuri de inițiere în dans „latino”
și„salsa”, care se adresează copiilor, tinerilor și adulților. Susținerea acestor cursuri a fost realizată
de trei instructori de dans:
o Dennis Thomsen;
o Denisa Meszaros;
o Kocsika Carmen Etelca.
În data de 26.10.2016, intre orele 13,00 - 21,00, în sala se sport a Colegiului Tehnologic de
Industrie Alimentară din Arad a avut loc demonstrație de dans și cursuri de inițiere dans „hip-hop”,
pe trei nivele de performanță: intremediar, mediu, cu participarea a trei instructori de dans :
o Dorian Cosma
o Maura Cosma
o Radian Carp.
În data de 27.10.2016, între orele 16,00 – 19,00, în sala se sport a Colegiului Tehnologic de Industrie
Alimentară din Arad au susținut spectacol de dans modern și hip - hop următoarele trupe :
o X-Style
o X-Style Kids
o X-Style mini Kids
o Burning Souls Crew
o Ulimited XS.
În data de 29. 10.2016, între orele 10,00 – 18,00, în sala de sport a Universității de Vest Vasile
Goldiș Arad au avut loc lecții de inițiere dans aerobic artistic și Kangoo Jumps, pe categorii de
avansați și începători, spectacol demonstrativ și concursuri interactive cu participarea a trei
instructori:

o Kinga Sebestyen
o Edina Lucuța
o Cristian Lucuța.
În deschiderea spectacolului a fost o scurtă prezentare a semnificației acestei zile. După aceasta fiecare
formație a susținut propriul moment de dans. La finalul spectacolului, toți membrii trupelor participante,
au dansat alături de spectatori o coregrafie simplă și antrenantă.
 În data de 1 iunie 2016, în șase locații distincte din Arad a avut loc acțiunea ”1 iunie - manifestări
de sărbătorire a Zilei copilului – Jocurile copilăriei”. Este vorba despre șase scene amplasate
după cum urmează: Parcul „Aventura Voinicilor”(Malul Mureșului), cartierul Micalaca (Parcul
Orizont), cartierul Vlaicu (parcarea Kaufland), cartierul Aradul Nou (platou gară), cartierul Grădiște
(Cinema Grădina de Vară), cartierul Alfa (Parcul Bisericii).
În fiecare an pe 1 iunie, în prima zi de vară, se celebrează Ziua Internaţională a Copilului, prilej de a
sărbători cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – copilăria.
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Anul trecut organizatorii evenimentului „Jocurile copilăriei 2016”, Centrul Municipal de Cultură
Arad, Primăria Municipiului Arad, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, Liceul de
Artă Sabin Drăgoi și Palatul Copiilor și-au propus să personalizeze evenimentul organizat cu ocazia
Zilei Copilului. Astfel tema evenimentului a fost: Jocurile Copilăriei. Evenimentul a fost dedicat
copiilor de ieri şi de azi. Cu această ocazie, în cele şase locaţii prestabilite, s-au organizat spectacole
de teatru, de muzica şi dans, iar părinţii, bunicii şi copiii au fost invitaţi la joacă. Au fost de
asemenea concursuri şi expoziţii. (Cel mai bun prieten necuvântător şi Jucăria Preferată).
Spectacolele din cele șase locații au început concomitent la orele 14:00 și s-au încheiat la orele
20:00. Excepție face locația Parcul „Aventura Voinicilor”(Malul Mureșului) unde spectacolul a
inceput la orele 15:00 și s-a încheiat la orele 20:00.
Spectacolele de teatru au fost susținute de: Teatrul Dollo, I.F. SOSONUTI și Asociația Culturală
ACTAR.
Momentele de coregrafie au fost asigurate de trupele de dans, respectiv ansamblurile de dansuri
populare ale Palatului Copiilor din Arad. Lor li s-au alăturat Ansamblul de dansuri populare al
Grupului Școlar Iuliu Maniu din Arad coordonat de profesor Angelica Pamfiloiu și Ansamblu de
dansuri populare din Secusigiu, coordonat de profesor Alex Zaharia.
Momentele muzicale au fost asigurate de corul de copii al Palatului Copiilor din Arad, coordonat de
profesor Laura Roșu.
Pentru a conferi complexitate si varietate spectacolului, a fost lansată prin intermediul
Inspectoratului Școlar Județean Arad o invitație tuturor unităților de învățământ din Arad care doresc
să-și prezinte propriile momente coregraf-artistice pregătite pentru Ziua Copilului.
În deschiderea spectacolelor s-a făcut o scurtă prezentare a semnificației zilei și au fost anunțați cu
privire la faptul că sunt organizate și două expoziții: Jucăria preferată, respectiv Cel mai bun prieten
Necuvântător. Astfel participanții au avut răgazul necesar să-și aducă fie jucăria preferată, fie
animăluțul preferat.
Între momentele artistice, participanții au fost invitați la joacă. Au avut ocazia fie să învețe jocuri
noi, fie să-și amintească de jocurile copilăriei. Nu numai cei mici au fost implicați în aceste jocuri, ci
și adulții care îi însoțeau.
 În perioada 14-16.04.2016, sub sloganul #aradcanjazz, Aradul a sărbătorit „Ziua internațională a
jazz-ului”, ediția a treia. Această acțiune a reunit membrii unor comunități diversificate în cadrul
acestui grup eterogen dar uniți de pasiunea pentru jazz, academicieni, școli, artiști, istorici dar și
iubitori de muzică jazz. În această zi de 30 aprilie pe plan internațional se celebrează ziua Jazz-ului,
zi proclamată în data de 11 noiembrie 2011, cu ocazia Conferinței Generale UNESCO. Întrucât în
anul 2016, în această perioadă s-a sărbătorit Paștele Ortodox, organizatorii au decis să organizeze
evenimentul cu două săptămâni înainte.
Pe scena amenajată în Cinematograful “Arta” din Arad a evoluat: Arcuș Trio, Sebastian Spanache
Trio, JazzyBit, Sárosi Péter & Azara, Claudia Iuga & Q Band și nu în ultimul rând, pentru prima dată
în municipiul Arad, trupa Pankastic!
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Scopul acestui eveniment prilejuit de Ziua Internațională a Jazz-ului este familiarizarea și cultivarea
gustului unui public cât mai larg către arta jazz-lui, un gen de muzică mai puțin cunoscut și audiat,
mai ales de către tineri.
 În perioada 5-10.07.2016 Aradul s-a bucurat de cel mai mare cinema în aer liber din România, în
Parcul Eminescu cu ocazia evenimentului „Cinema în aer liber. Caravana Metropolis”.
Cinema în aer liber “Caravana Metropolis” s-a desfășurat în 5 orașe, în perioada: 05 iulie – 31
august în Arad, Sibiu, Timişoara, Brașov și București și presupune proiecții de film în aer liber, în
piețele și parcurile centrale, folosind un ecran gonflabil de 120 m² și un echipament audio-vizual
performant. Selecția oficială a Caravanei Metropolis constă în 12 filme. Au fost difuzate câte 6 filme
în fiecare oraș, de marți până duminică, câte un film în fiecare seară.
Filmele proiectate în cadrul acestui proiect se adresează unei audiențe generale; astfel au putut
beneficia de acces la proiecții de calitate persoane de toate vârstele, în special tineri, familiile
acestora și cinefili iubitori de artă. Caravana poate fi văzută ca o modalitate de petrecere a timpului în
familie sau ca pe o activitate alternativă la acțiunile pe care grupurile sociale le desfășoară în mod
obișnuit.
În condițiile în care cinematografele în aer liber și grădinile de vară au dispărut după anul 1989,
numărul cinematografelor a scăzut, iar în unele orașe nici nu există săli de cinema, Caravana
Metropolis urmărește facilitarea accesului publicului la film, diversificarea ofertei de petrecere a
timpului liber și a ofertei de film, prin prezentarea unor producții de cea mai înaltă calitate artistică,
dar care nu se bucură de o atenție deosebită în sistemul tradițional de distribuție, filme europene și
producții independente care satisfac cele mai pretențioase gusturi, dar și pe cele ale necunoscătorilor.
În plus, în contextul în care înclinația redusă către cultură este coroborată cu criza economică prin
care trece societatea românească, proiectul apare pe piața culturii într-o formă facilă de acces a
publicului. Este practic, un cinematograf mobil, accesibil publicului larg.
Într-o perioadă în care încercarea unor campanii de educare a publicului în scopul mersului la
cinematograf e foarte timida, Caravana Metropolis aduce cinematograful la public într-un spațiu
deschis și detașat de forma clasică de consum a cinematografiei și culturii în general. Proiecțiile se
desfășoară în zonele importante ale orașelor pe care le parcurge caravana și creează astfel, o
alternativă de educației pentru toate straturile sociale. Astfel, cultura de calitate este servită
publicului din fiecare oraș. Creșterea cererii de experiențe audiovizuale de acest gen, prin apropierea
publicului față de cinema, atrage după sine dezvoltarea industriei cinematografice și o zonă
profitabilă pentru investitori. Prin acest proiect, în contextul în care distribuția de filme europene și
independente nu este atât de bine cristalizată în România, soluțiile aduse au menirea să provoace
înclinația gustului publicului țintă către o experiență audiovizuală insolită într-o atmosferă
occidentală.
De asemenea, odată cu observarea clară că cinematografele clasice din România oferă condiții de
calitate reduse, dar și cu dispariția tot mai multor cinematografice sau transformarea lor în afaceri
private, proiectul ”Cinema în aer liber” devine atât un confort calitativ prin echipamentele de ultimă
generație folosite cât și un semnal de alarmă ce exprimă starea de facto a cinematografelor românești.
După cum am observat, consumul de TV în Romania se situează pe primele locuri din Europa,
pirateria de asemenea. Cu ocazia Caravanei, oamenii au ocazia să se desprindă de televizor și
computer și să iasă din casa într-un cadru social, pentru a viziona producții de calitate.
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Conferință internațională de cercetare a istoriei locale, ediția a XII-a – Războiul din umbră în
timpul Primului Război Mondial în perioada 23-25 iunie 2016, reuniune ştiinţifică organizată în
colaborare cu Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad şi Asociaţia „Ştefan Cicio-Pop”.
În anul 1914, undeva în Balcani, izbucneşte un război care va dura timp de cinci ani. El va lua,
printr-o escaladare iresponsabilă a loviturilor reciproce, a provocărilor şi a ambiţiilor nemăsurate ale
celor mai mari puteri industriale ale lumii, dimensiuni apocaliptice, inaugurând un secol de violenţă
la scară planetară. Din cauza distrugerilor materiale, a numărului imens de victime (morţi şi răniţi)
militari dar mai ales civili, a numărului de ţări participante, această conflagraţie a purtat numele de
Războiul cel Mare sau Războiul Naţiunilor, denumit în cel de-al doilea război mondial, Primul
Război Mondial.
Anul trecut s-au împlinit 102 de ani de la izbucnirea primului mare conflict militar care a clătinat
temeliile politice ale întregii lumi.
Acest eveniment a fost marcat și la Arad printr-o Conferință internațională de cercetare a istoriei
locale ”Războiul din umbră în timpul Primului Război Mondial „,care poate fi considerată a fi un
omagiu adus eroilor români, dar mai ales arădeni, căzuți la datorie pentru cauza națională.
La aceasta conferință au participat oameni de cultură, istorici, arhivari şi cercetători din acest
domeniu din cele mai importante centre universitare din țară, care au susținut prelegeri academice pe
această temă de larg interes.

 În intervalul 28-30 octombrie 2016 s-a desfășurat „Festivalul vinului”. Sărbătoarea Vinului,
eveniment, ajuns la cea de-a VIII-a ediție, a avut loc în perioada 28-30 octombrie 2016 în Arad,
constituind deja o tradiție pentru localitatea Arad dar și pentru comunele Păuliș, Ghioroc, Covăsînț,
Șiria și Pâncota. Potrivit sondajului privind practicile culturale ale arădenilor, Festivalul vinului se
află în topul preferințelor locuitorilor acestui oraș în ceea ce privește oferta culturală locală. Datorită
acestui vot de încredere, festivalul de anul acesta și-au propus să depășească așteptările arădenilor.
Sărbătorea Vinului în Podgoria Miniș-Măderat, a fost marcată prin diverse manifestări culturale,
degustări de vinuri și prezentări de produse tradiționale, dar și de spectacole folclorice. Unul dintre
obiectivele avute în vedere l-a constituit ca prin intermediul acestui festival să se readucă în
actualitate Drumul vinului, ca obiectiv turistic al județului Arad, dar și ca modalitate de valorificare
integrală a mediului rural cu potenţialul său agricol, cultural, uman şi tehnico-economic. Vizitatorii
Festivalului Vinului, ediția 2016, au putut beneficia de audierea de muzică populară interpretate de
ansamblul Folcloric Doina Mureșului condusă de Nistor Viorel, Tradiții Arădene conduse de
Macovei Ilie și Orchestra condusă de Farcaș Dacian, Aydin Cristina, Flavia Grozav, Păcurar Liviu,
Adriana Pestean, Rașca Maria, Adrian Gancea, Paula Pașca, Ungur Aurel, Adriana Ștefan,
Ansamblul Folcloric Crăișorii Moților, Ansamblul Folcloric Spicul Maria Grațiana, Orchestra
condusă de Dacian Farcaș, Orchestra Rapsodia condusă de Vasile Rus. Au concertat de asemenea
trupa Cargo, Nova Band , Nelu Pitic, Daniel Julean si Trupa de Serviciu, The ReChords , Monica
Groza, Răzvan Moț, Paulina Cipei, Leric Viorel, Dusaș Daniela, Langa Ionuț, Adrian Gancea,
Valentina și Florin Novac, Ștefan Muntenaș, Puiu Codreanu.
 Ediţia cu numărul 24 a „Festivalului internațional de teatru tânăr francofon Amifran” s-a
desfășurat între 22-28 octombrie 2016 şi a reunit, pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici“ Arad,
peste 350 de participanţi din 10 ţări: Albania, Belgia, Bulgaria, Canada, (Quebec), Franţa, Italia,
Polonia, Rusia, Ungaria şi România. Cărora li se vor adăuga, desigur, liceenii-actori arădeni.
Au fost organizate ateliere de teatru, spectacole ale elevilor, concurs spectacol de limbă și cultură
franceză, atelier de teatru pentru formarea profesorilor animatori ai trupelor de liceeni, precum și
expoziție foto.
Festivalul se încadrează în domeniul artistic, dar, prin activitățile sale, a contribuit la educația
nonformală a tinerilor și adolescenților. Prin derularea acestuia, atât prin prezentarea celor 20 de
spectacole susținute chiar de elevi, cât și prin faptul că a fost realizat un cadru optim pentru derularea
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acestora și a unui număr mare de ateliere, tinerii au avut postibilitatea de a se exprima liber, de a-și
dezvolta competențele de comunicare, de a-și dezvolta simțul artistic, capacitatea de a fi creativi,
deschiși către nou și frumos.
Festivalul a contribuit la îmbunătățirea ofertei nonformale, a oferit oportunități de învățare
nonformală, a stimulat interesul tinerilor să participe la activități de educație nonformală oferind o
serie de secțiuni ale atelierelor: mișcare scenică, dicție, clovn, cântece, marionete, dans, pantomimă,
scenografie, scriere dramatică, machiaj, dansuri populare, fotografie.

 În data de 9 mai 2016, arădenii au sărbătorit „Ziua Europei”, zi care marchează istorica declarație de
la 9 mai 1950, făcută de ministrul francez de externe Robert Schumann, care propunea un plan de
colaborare economică între cele două state Franța și Germania, menite să elimine rivalitățile dintre
ele dar și ziua victoriei din 9 mai 1945, împotriva celui de al III-lea Reich. Decizia de celebrare a
zilei de 9 mai ca zi a Europei a fost adoptată în anul 1985 de Consiliul Europei. Această zi este o zi
de celebrare a solidarității și cetățenilor care fac parte din UE care s-a constituit de-a lungul
deceniilor ca o unitate în diversitate. În fața Primăriei municipiului Arad au fost ridicate, amenajate,
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corturi tematice cu țări din Europa, în fiecare cort găsindu-se poze, informații despre cultura ,
tradițiile țări respective. Au fost susținute și momente artistice promovându-se astfel
interculturalitatea și cunoașterea valorilor fiecărei țări din cadrul UE;

.
 În perioada 15 aprilie – 28 mai 2016 au avut loc o serie de activități culturale și artistice care s-au
desfășurat sub genericul Primăvara în Arad-complex de activități cultural-artistice și sportive:
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 În perioada 15 aprilie – 4 mai 2016, arădenii s-au putut bucura de spectacole tematice și de
divertisment în cadrul „Târgului de Paște”. Administrația locală arădeană a avut în vedere să ofere
tuturor categoriilor de locuitori din municipiu programe de divertisment, de petrecere activă a
timpului liber, prilejuite de sărbătorirea Sfintelor Paști, avându-se în vedere și succesul de care s-au
bucurat în anii anteriori, evenimentele organizate pe platoul din fața Primăriei Arad. Astfel, pe
platoul din fața Primăriei municipiului Arad, dar și în spațiul amenajat în spatele Primăriei s-au
desfășurat o serie de activități cultural-artistice și educative, la care au luat parte un număr mare de
locuitori ai municipiului și care au evidențiat rolul important pe care îl are în cultura și mentalitatea
populară praznicul Învierii Domnului Iisus Hristos. Aceste manifestări au fost considerate ca un real
dar sufletesc, fapt care reiese din fluxul de vizitatori de toate vârstele, membrii al tuturor
confesiunilor religioase din Arad.
 A doua zi de Paște, în data de 2 mai 2016, în Parcul Reconcilierii a avut concertul simfonic Concert
2 mai , în program fiind incluse coruri din opere celebre.
 În data de 11 mai 2016, la Catedrala Romano-Catolică Sf. Anton de Padova, a concertat renumitul
violonist Alexandru Tomescu, ca parte din Turneul Internațional Stradivarius – EXPERIENCE
2.0 – 2016, aflat la a noua ediţie. Violonistul a adus o componentă inovativă muzicii clasice.
Sunetele perfecțiunii viorii Stradivarius Elder-Voicu s-au auzit in zidurile catedralei într-un recital
de Vioară solo interpretat de violonistului Alexandru Tomescu, abordând un repertoriu dificil și
foarte îndrăzneț, cu lucrări marcante de secol XX, creații ale compozitorilor Bela Bartok, Serghei
Prokofiev și Vasile Filip, susținut de o serie de proiecții video a picturilor în nisip (sand-art) create de
artista Ana Munteanu.
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VI.

Evenimente sportive:

 Supermaratonul „Granițe deschise” Békéscsaba Arad - Arad Békéscsaba” s-a derulat în
perioada 21-22 mai 2016. În cadrul acestei acțiuni au participat peste 900 de persoane din România
și Ungaria. Aceasta acțiune este o cursa deschisa participanților de toate vârstele, amatori sau
profesioniști. S-a concurat atât la individual feminin – masculin cât și pe ștafete , masculin și
feminine . Competiția are și secțiuni de ciclism și patine cu rotile. Prin organizarea acestei acțiuni se
urmărește încurajarea practicării sportului, precum și întărirea colaborării româno-ungare în
domeniul sportiv, precum și conștientizarea populației cu privire la importanța sportului în
prevenirea obezității, a diabetului, a bolilor de inimă și a tensiunii arteriale. Se recomandă
continuarea organizării de evenimente sportive anuale –supermaraton- care implică un număr mare
de persoane, din toate categoriile de vârstă, din Romania si din Ungaria.
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 În data de 7 mai 2016 s-a desfășurat „Cupa Aradului la ciclism” . În cadrul acestei acțiuni au
participat peste 200 de persoane. Această acțiune a fost deschisă participanților de toate vârstele,
amatori sau profesioniști.

Au existat 6 categorii de concurs:
-family –familii cu copii de pana la 7 ani – 1 tura – 1,77 km
-copii intre 7-10 ani – 2 ture – 3,5 km
-copii intre 11-14 ani – 3 ture – 5,3 km
-open – 5 ture – 8,85 km
-mountain-bike – 10 ture – 17,7 km
-cursiere – 12 ture – 21,24 km.
Întrecerea s-a desfășurat pe un circuit închis, pe Bulevardul Revoluției, cuprins între Teatrul Clasic
”Ioan Slavici” și intersecția cu strada Nicolae Grigorescu. Prin organizarea acestei acțiuni se
urmărește încurajarea practicării sportului, precum și întărirea colaborării româno-ungare în
domeniul sportiv, precum și conștientizarea populației cu privire la importanța sportului în
prevenirea obezității, a diabetului, a bolilor de inimă și a tensiunii arteriale. Se recomandă
continuarea organizării de evenimente sportive anuale –supermaraton- care implică un număr mare
de persoane, din toate categoriile de vârstă.
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În ziua de 28 mai 2016, s-a desfășurat „Maratonul, Semimaratonul şi Crosul Aradului 2016.
Acţiunea este o cursă deschisă participanţilor de toate vârstele ,amatori sau profesionişti..S-a
concurat atât la individual cât şi pe ştafete, masculine şi feminine. Competiţia are şi secţiuni de
ciclism şi patine cu rotile.
Această competiție cuprinde 3 categorii: Semimaraton – 21,097 km, cursa populară 1 – cros 6 km,
cursa populară 2 – cros 1 km.
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Traseul curselor a fost următorul:
- Semimaraton: Primăria Municipiului Arad – B-dul Revoluției – Str. Nicolae Grigorescu – Faleza
Mureș – Parcul Europa – Pod rutier Micălaca – Str. Eugen Popa – Sens giratoriu – Str Cetății –
Podul Decebal – Faleza Mureș – Palatul Cultural – Str. Xenopol – Primăria Municipiului Arad – de
trei ori acest traseu;
- Cursa populară 1 – cros 6 km: Primăria Municipiului Arad – B-dul Revoluției – Str. Nicolae
Grigorescu – Faleza Mureș – Pod rutier Micălaca – Str Eugen Popa – Sens Giratoriu – Str. Cetății –
Podul Decebal – Faleza Mureș – Palatul Cultural – Str. Xenopol – Primăria Municipiului Arad;
- Cursa populară 2 / cros 1 km: Primăria Municipiului Arad – B-dul Revoluției – Teatrul de Stat Arad
–B-dul Revoluției – Primăria Municipiului Arad;
Au fost acordate premii pentru câștigătorii fiecărei categorii, iar concurenții au primit medalii de
participare. Tot premii au primit și cluburile, instituțiile, companiile și structurile de învățământ cele
mai prezente.
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Pe data de 16 aprilie 2016 s-a derulat competiția „Duatlonul verde – Lunca Mureșului”.
Duatlonul, este disciplina sportivă care îmbină ciclismul și atletismul și care cunoaște peste hotare o
largă răspândire în rândul tinerilor, dar care în țară nu este larg răspândită. Alături de dimensiunea
sportivă a evenimentului se remarcă și aspectul ecologic care rezultă din mediul în care se desfășoară
acțiunea și care prin cunoaștere și înțelegere este protejat. Ca atare, alegerea Pădurii Ceala ca punct
terminus -al competiției- nu a fost aleatoare.

 „Triatlonul Aradului” care în anul 2016 a avut loc în data de 12 noiembrie, este un eveniment
inițiat în anul 2014 de către Sorin-Victor Roman și organizat anul acesta de către Clubul Sportiv
Experienţa Multisport, Primăria Municipiului Arad, Centrul Municipal de Cultura Arad, Consiliul
Județean Arad și Centrul Cultural Județean Arad.
Competiţia sportivă a fost compusă din probe de ciclism, alergare şi înot, locul de desfăşurare fiind
parcul Europa şi bazinul olimpic „Delfinul”. Aquatlonul Aradului a fost compus din 3 curse:
- Triatlonul Multisport individual şi ștafetă, cu ciclism - 10 km, alergare - 5 km și înot - 400m;
- Aquatlonul Aradului: alergare – 6 km și înot 400 m;
- Cros - 2 Km. Probele Triatlonul Multisport şi Aquatlonul Aradului au putut fi parcurse atât
individual cât şi în ştafetă iar crosul de 2 km doar individual.
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 Fundația Special Olympics din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad, Centrul
Municipal de Cultură Arad și Consiliul Județean Arad au organizat, în perioada 27 – 29 mai 2016,
cel mai mare eveniment sportiv anual din România pentru persoanele cu dizabilități intelectuale –
Jocurile Naționale Special Olympics România.
La eveniment au participat 300 de sportivi cu dizabilități intelectuale de la asociații, organizații și
școli speciale din toată țara, un total de 62 de delegații din România și din Ungaria. Sportivii au
concurat la atletism, badminton, bocce și înot. Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Naționale
Special Olympics România a avut loc la Sala Polivalentă din Arad, sâmbătă, 28 mai, de la ora 19:00.
Flacăra Speranței a fost aprinsă de către reprezentanți ai autorităților județene și locale, urmând a fi
purtată începând cu ora 18:00 și de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad,
Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad, Unitatea Militară Arad, sportivi de performanță din județ și
sportivi Special Olympics. Traseul flăcării a pornit din fața Primăriei Arad, a continuat pe Bulevardul
Revoluției – Podgoria -Calea Iuliu Maniu – Sala Polivalentă.
Pe lângă competițiile sportive care s-au desfășurat pe parcursul celor trei zile de concurs, zilele de 27
și 28 mai au fost dedicate și evaluărilor medicale gratuite pentru sportivii Special Olympics, oferite
de către medici specialiști voluntari și studenți ai Facultății de Medicină de la Universitatea „Vasile
Goldiș” din Arad. În cele două zile s-au desfășurat evaluări medicale la 6 discipline ale proiectului
„Sportivi Sănătoși”: Special Smiles, Opening Eyes, Healthy Hearing, FitFeet, Health Promotion și
FUNfitness.
Cu sprijinul partenerilor, sportivii au primit o varietate de servicii medicale de calitate. Evenimentul
avut ca parteneri Primăria Municipiului Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad, Consiliul
Județean Arad, Asociația Integra din Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Universitatea
„Aurel Vlaicu” Arad, Universitatea Națională pentru Educație Fizică și Sport București, Colegiul
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Național „ Preparandia – Dimitrie Țichindeal”, Inspectoratul Școlar Județean Arad, Asociația
„Cetatea Voluntarilor” Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad, Centrul Cultural Județean Arad,
Directia Județeană de Sport și Tineret Arad, Directia Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului, CSM Arad, Colegiul Național „Vasile Gloldiș”, Liceul Teologic Penticostal Arad, Liceul
Tehnologic de Industrie Alimentară, Colegiul „Csiky Gergely”, Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn” Arad și Club Sportiv Special Olympics România.a cărora au beneficiat de recomandări
medicale în vederea îmbunătățirii funcțiilor restante.



În data de 29 octombrie 2016 s-a desfășurat concursul „Cupa Aradului la înot”. Evenimentul sa desfășurat la bazinul olimpic de înot „Delfinul” din Arad.
Concursul internațional de înot a avut la start întotători de diferite categorii de vârstă:
o
o
o
o
o
o

Categoria de vârstă A (2002 și mai mari);
Categoria de vârstă B (2003);
Categoria de vârstă C (2004);
Categoria de vârstă D (2005);
Categoria de vârstă E (2006);
Categoria de vârstă F (2007 și mai mici).

Printre probele la care au putut participa înotătorii de la diferitele cluburi sportive se regăsesc:
o
o
o
o
o
o

50 de metri liber băieți/ fete;
50 de metri bras băieți/ fete;
50 de metri spate băieți;
50 de metri fluture băieți/ fete;
100 de metri fluture băieți;
Cea mai bună performanță băieți/ fete.
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Participanții care, datorită rezultatelor obținute la această competiție, au urcat pe podium la probele
de 50/100 de metri, și s-au bucurat de medalii, iar pentru cea mai bună performanță obținută de
băieți/fete s-au acordat trei cupe, câte una pentru cele trei locuri de pe podium.
Organizatorii acestei competiții au fost Clubul Sportiv Municipal Arad, Primăria Municipiului Arad,
Centrul Municipal de Cultură Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret.

 În perioada 4-6 martie 2016 s-a desfășurat la Arad Cupa Davis - primul tur al Grupei I EuroAfricane. Cupa Davis a debutat în anul 1900, ca o competiție de tenis între Statele Unite ale
Americii și Regatul Marii Britanii. În prezent este cea mai mare competiție sportivă de echipă la
nivel mondial, cu 126 de națiuni participante în anul 2015 și 135 de națiuni înscrise la acest turneu în
2016.
Cupa Davis este structurată astfel: o Grupă Mondială alcătuită din echipele a 16 națiuni, iar celelalte
țări sunt repartizate în grupe zonale, în funcție de locația acestora. Echipa României face parte din
Grupa Zonală Euro-Africană I. Meciurile Cupei Davis se desfășoară pe durata a patru sfârșituri de
săptămână de-a lungul întregului an, în diferite țări de pe mapamond.
Primul tur al Cupei Davis s-a desfășurat în perioada 4-6 martie 2016 în următoarele țări: Australia,
Polonia, Germania, Belgia, italia, Marea Britanie, Serbia, Franța, Coreea de Sud, Pakistan, România,
Rusia, Ungaria, Chile, Ecuator, Portugalia, Sri Lanka, Taiwan, Filipine, Vietnam, Egipt, Africa de
Sud, Georgia, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Finlanda, Letonia, El Salvator, Lituania, Mexic, Peru,
și Venezuela.
La Arad s-a desfășurat în perioada mai sus menționată primul tur al Grupei Zonale Euro-Africane I,
în cadrul căruia s-au disputat cinci meciuri între reprezentanții României și Sloveniei.
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Primele două meciuri de simplu s-au disputat vineri, 4martie, meciul de dublu a avut loc sâmbătă , 5
martie, iar duminică, 6 martie, celelalte două meciuri de simplu. Partida s-a desfășurat după sistemul
cel mai bun din cinci meciuri.
Cupa Davis- primul tur al Grupei I Euro-Africane, care s-a desfășurat la Arad, a fost așadar parte din
cea mai mare competiție sportivă la nivel mondial.
Meciurile disputate la Arad au fost transmise în exclusivitate pe Digisport, post național de
televiziune. Transmisiunile live, știri și scorurile meciurilor au apărut pe site-urile Federației
internaționale de Tenis ( www.itftennis.com ), al Federației Naționale de Tenis ( www.frt.ro), cât și
pe site-ul Cupei Davis (www.daviscup.com).
Evenimentul a fost co-organizat împreună cu Federația Internațională de Tenis și Federația Româna
de Tenis.

VII.

Proiecte în dezvoltare:

 „Farmecul copilăriei – Arădenii Retrăiesc Amintiri Duminica” ediția a III a s-a desfășurat pe
toată durata anului 2016. Prin intermediul acestei serii de evenimente am dorim oferit o platformă în
cadrul căreia arădenii să poată participa la evenimente culturale interactive și educative, alături de
întreaga familie, prin implicarea unui număr mare de copii alături de părinții și bunicii acestora.
Astfel, ne-am propus promovarea valorilor cultural-artistice ale județului Arad în rândul populației
tinere, valori care vor fi fructificate pe termen lung. S-au desfășurat activități precum: spectacole cu
elevii și copiii școlilor și grădinițelor din Arad, pictură pe față, jocuri cu baloane modelabile, jocuri
pe tobogane, concursuri de cântece, precum și alte jocuri și concursuri distractive (alergare în saci,
șah, concurs de dans, aruncarea la țintă, improvizație) sau ateliere de creație (origami, desene, păpuși
din ață, confecționare decorațiuni tematice. Au participat aproximativ 5000 de arădeni.

 „Despre libertate: Festival de științe umaniste” a avut loc în perioada 10-13 martie 2016.
Festivalul de științe umaniste, organizat de Centrul Municipal de Cultură Arad, și-a propus să aducă
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în dezbatere în spațiul cultural arădean probleme sociale, politice, spirituale, religioase sau filosofice,
apelând la științe care fac parte din tradiția umanistă, prin prisma discursului public, dar și a criticii
ideologice. Așadar, acest festival a avut toate datele necesare pentru a coagula un dialog de calitate
între intelectualii români (a căror lipsă din spațiul cultural arădean a fost îndelung deplânsă) care au
susținut conferințe și dezbateri în cele trei zile de festival și publicul dornic de a lua parte la un
festival competent și promițător.
În cadrul festivalului au susținut conferințe o selecție de nume relevante, active și importante în
publicistică, eseistică, literatură și politologie, un eșantion mai mult decât reprezentativ pentru
discursul public intelectual românesc. Tema de anul acesta a festivalului a fost „Despre adevăr”.
Principalii conferențiari în cadrul festivalului au fost: Mircea MIHĂIEȘ, Horia-Roman
PATAPIEVICI, Sorin VASILESCU, Gabriel LIICEANU.
Pe măsura invitaților au fost și subiectele abordate, dintre care amintim „Adevărul manuscriselor,
ciornelor și corecturilor” – Mircea Mihăieș, „Despre adevărurile uitate” – H.R. Patapievici,
„Adevăruri despre România” – Barbu Mateescu, „Ce înseamnă a gândi?” – Gabriel Liiceanu,
„Adevăr și arhitectură: soarta orașului” – Sorin Vasilescu, „Despre adevărurile periculoase” – Sever
Voinescu.
Au participat aproximativ 1500 de arădeni.
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 Pe data de 15 mai 2015 arădenii au sărbătorit „Ziua familiei”. Calendarul Organizației Națiunilor
Unite a instituit Ziua Internațională a Familiei ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an.

Obiectivul principal al acestei zile este de a accentua importanța familiei şi de a promova valorile
familiei – egalitatea, dragostea, respectul, împărțirea echitabilă a responsabilităților casnice,
combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate.
În intenția comunității internaționale Ziua Familiei este menită a fi un prilej de sensibilizare a tuturor
cetățenilor și autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă familia în societatea
contemporană, dar și o bună ocazie de a celebra uniunea dintre soț, soție și copii.

A treia ediţie a acţiunii “Ziua familiei” la Arad sa avut loc în data de 15 mai 2016, începând cu ora
15.00, în Parcul Aventura Voincilor, în organizarea Centrului Municipal de Cultură, cu sprijinul
Primăriei Arad.
Ziua Familiei este o sărbătoare a comunităţii, iar participanţii au fost invitaţi la o serbare
câmpenească.
Familiile arădenilor au avut astfel ocazia să ia parte la derularea acestui eveniment, implicându-se nu
doar ca simpli spectatori, ci înscriindu-se, potrivit talentului fiecărui membru – fie el copil, adult sau
bunic – în competiţiile sportive şi artistice ale zilei care au fost special pregătite.
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Organizatorii au pregătit diplome pentru familiile participante, unele dintre aceste premii fiind cu
caracter special: premiul pentru cea mai numeroasă familie participantă, premiul pentru familia cu
cele mai multe generaţii prezentă la această zi, pentru cea talentată familie şi cea mai sportivă etc.

Timp de cinci ore, în parc au fost organizate întreceri sportive între familii: de la alergarea în saci, la
trasul de funie, badminton și baschet (streetball), mini-fotbal, desene pe asfalt, concurs îndemânare
role o scenă pe care sunt invitați să urce toți cei care au un talent anume –un colț al poveștilor, în care
cei mici au putut nu doar să asculte ci, prin joc, să spună, să scrie și să rescrie povești.
De asemenea, au fost amenajate ateliere de creație – realizare accesorii decorative, ateliere de colaj,
ateliere baloane modelabile, realizare spectacole interactive pentru copii.
 „Festivalul internațional de literatură, ediția a III a”, în perioada 9-12 iunie 2016; Multe nume
importante ale literaturii contemporane au venit și revenit la Festivalul internațional de literatură
pentru a participa la lecturi, lansări de carte, întâlniri cu liceenii din Arad, discuții cu cititorii și alte
evenimente. Festivalul a avut atât invitați din România, cât și invitați din străinătate. Scriitorii români
invitați au garantat un tablou reprezentativ și extrem de valoros al literaturii contemporane
autohtone, cu autori incontestabil consacrați, şi păstrând nucleul grupării literare care a dat numele
festivalului, Discuţia secretă.
În doar trei ediții, prin numele importante ale literaturii contemporane prezente pe afișele festivalului,
Discuția Secretă a devenit un eveniment cunoscut și recunoscut în plan național, ca festival de
literatură major în peisajul manifestărilor de acest gen.
Elementele de noutate ale acestei ediții au fost numărul mai mare de scriitori invitați de peste hotare opt (incluzându-i aici și pe cei din Republica Moldova), o secțiune dedicată traducătorilor de
literatură - realizată în colaborare cu Artlit (Asociația Română a Traducătorilor Literari) și un
concert.
Principalii lectori în cadrul festivalului au fost: Ben Mazer, Thomas Graves, Philip O Ceallaigh,
Attila Bartis, Greg Baxter, David Berman, Romulus Bucur, Cezar Paul-Bădescu, Vasile Dan, Vlad
Drăgoi, Dan Sociu, Andrei Dósa, Gheorghe Schwartz, Silviu Gherman, Ovidiu Chihaia, Alex
Cosmescu, Ștefan Manasia, Andrei Mocuța, Ioan Matiuț, Veronica D. Niculescu, Gheorghe Mocuța,
Bogdan Coşa, Ionelia Cristea, Mihai Duțescu, Andrei Doboş, Victor Țvetov, Ciprian Șiulea, Bogdan
Perdivară, Ionuț Chiva, Sorin Gherguț.
Au participat aproximativ 1200 de arădeni, cititori și pasionați de literatură.
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 „Festivalul de film documentar fARAD”, ediția a III a, s-a derulat în perioada 6-9 octombrie 2016,
la Cinema Arta și la fosta fabrică Teba.
fARAD este un festival de film documentar original în peisajul național, a cărui identitate se inspiră
din poziția de frontieră a Aradului, fARAD explorează diverse forme cinematografice de
reprezentare a realității si modalități de a transcende limitele și granițele - formale sau naționale. Cu
un nume care reunește practica filmului cu numele orașului gazdă, și în același timp sugerează
capacitatea de condensa energie si de a transmite electricitate, fARAD prezintă filme documentare,
hibride si experimentale.
Festivalul de film documentar fARAD s-a aflat anul trecut la cea de-a treia ediție, primele două ediții
demonstrând că festivalul răspunde, prin profilul asumat, selecția atent curatoriată și modalitatea de
organizare și promovare, atât un interes real al publicului arădean și unor nevoi de diversificare a
ofertei locale, cât și unei comunități creative arădene pentru care festivalul poate reprezenta o
platformă de întâlnire, de dialog, de promovare pe plan local și național, și un incubator de proiecte
viitoare.
Continuarea festivalului în 2016 s-a facut printr-o programare care să consolideze profilul și
identitatea festivalului, inspirată din poziția de frontieră a Aradului, de explorare a unor diverse
forme cinematografice de reprezentare a realității și modalități de a transcende limitele și granițele –
formale sau naționale.
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Selecția de anul acesta a cuprins cele mai valoroase documentare ale anului, premiate la cele mai
importante festivaluri de film din lume precum Veneția, Toronto, Sundance, Berlin și Tribeca, vin la
fARAD, multe dintre ele în premieră în România.
Tema ediției 2016 a fost prezenTrecut, iar filmele programate au fost, fiecare în felul lui, meditații
asupra documentarului ca formă de călătorie în timp.
Festivalul a fost deschis cu controversatul Under the Sun (Premiul pentru cel mai bun documentar
central și est european la Festivalul de la Jihlava), un film frisonant despre manipularea prezentului,
dar și despre propriul nostru trecut comunist, construit din filmări clandestine în Coreea de Nord și
materiale primare cenzurate de regim. Închiderea festivalului a fost rezervată unei proiecții speciale
la CitiZenit/Fabrica TEBA cu The Show of Shows (selecționat la Sheffield, San Sebastian) — un
documentar captivant și tulburător despre un secol de vodeviluri, spectacole de circ, bâlciuri și
carnavaluri, realizat exclusiv din materiale de arhivă rare, montate pe muzica special compusă de
trupa islandeză Sigur Rós.
Selecția a inclus cinci premiere naționale proiectate pentru prima oară în țară la Arad, printre care
câștigătorul Ursului de Aur la Berlin, Fuocoammare, și câștigătorul Premiului Juriului pentru Montaj
al Sundance, Nuts!. Lor li s-a alăturat o serie de documentare de anvergură, printre care The Look of
Silence (Marele Premiu al Juriului la Festivalul de la Veneția; nominalizat la Oscar), Cameraperson
(prezentat și el în premieră națională după un debut marcant la Sundance), și Every Face Has a Name
(selectat la Gotteborg și semnat de Magnus Gertten, invitat special la această ediție fARAD).
Programul fARAD 2016 a fost completat de patru scurtmetraje documentare-hibrid realizate de tineri
regizori arădeni — White Is the New White de Mihnea Rareș Hanțiu, Libelula de Mihai Sălăjan și
Adelina Bulibașa, Proiecționistul de Norbert Fodor și Veghe de Titus Muntean — și două proiecții
speciale: una pentru copii, organizată cu sprijinul Inspectoratului Școlar Arad — Life, Animated
(Premiul Juriului pentru Regie la Sundance) — și una adaptată pentru persoanele cu deficiențe de
vedere, în parteneriat cu Fundația Cartea Călătoare — Toto și surorile lui (cel mai premiat documentar
românesc al ultimilor ani).
Anul acesta festivalul a cuprins o inițiativă nouă, unică în România: un laborator, parțial modelat după
laboratoarele de la Sundance, Independent Filmmaker Project și IDFA, care au oferit tinerilor
documentariști acces la cel mai înalt nivel profesional”. Laboratorul fARAD,a fost prezentat în
parteneriat cu Scena9, s-a derulat intensiv pe întreaga durată a festivalului și a inclus un atelier practic
concentrat pe relația dintre componenta tehnică și cea artistică în documentarul creativ de cinema și
sesiuni de feedback pe proiectele în dezvoltare ale participanților selectați. La această primă ediție
atelierul practic a fost dedicat sunetului și susținut de Dana Bunescu, principalul monteur al noului val
din cinematografia românească, inclusiv al unor documentare de excepție ca Autobiografia lui Nicolae
Ceaușescu sau Things We Said Today (în lucru), ambele de Andrei Ujică. Proiectele selectate pentru
laborator au fost anunțate public în zilele următoare.
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„Festival internațional de artă contemporană” ediția a treia, s-a desfășurat în perioada 28
octombrie - 23 decembrie 2016, la Muzeul de Artă Arad, Complexul Muzeal Arad - sala Kinema
Ikon și cafeneaua KF.
În anul 2014, Primăria Arad şi Consiliul Local Municipal au demarat organizarea unor
evenimente prin care să adauge consistenţă şi să imprime o direcţie nouă, axată pe ceea ce este
actual şi contemporan, unei viitoare strategii culturale a Aradului. Această strategie se află în
acest moment într-un stadiu de operaționalizare, iar organizarea acestor tipuri de evenimente vor
duce la îndeplinirea obiectivelor strategice asumate.
Expoziția principală de la Muzeul de Artă a propus o abordare ludică a relației cuvânt-imagine și
a muzeului ca arhivă. Au fost expuse instalații multimedia, pictură, obiect, fotografie, video.
Kinema Ikon a prezentat ultimul episod al serialului, sub forma unei capsule a timpului, carea
fost închisă la finele festivalului și se va deschide in 28 octombrie 2070 cu ocazia centenarului
grupului.
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La atelierul kinema ikon de la Complexul Muzeal Arad au fost proiectate filmele experimentale
produse între 1970-1989, acum într-o nouă ediție digitală.
Ultima secțiune a festivalului va avea loc la KF: cabaret cu prezentare multimedia și
performance.
Festivalul internațional de artă contemporană, ediția a III-a a reunit din nou avangardiști de multe
spețe (artiști, designeri, arhitecți, cineaști, cinefili, critici de artă) cu orientări estetice în principal
experimentale, pe cât de divergente, pe atât de complementare. Lucrările fabricate în urma
invitației noastre – instalații multimedia, pictură, obiect, fotografie, video – au fost expuse în
cadrul unei expoziții la Muzeul de artă din Arad. Galeriile au putut fi vizitate între 28 octombrie
și 27 noiembrie 2016.
Secțiuni ale festivalului:
1. Expoziţie: instalații de artă contemporană, proiecţii şi instalaţii video, instalaţii interactive,
net.art. Propunerile artiştilor invitaţi reprezintă intervenţii directe în spaţiul muzeului,
conceptualizate independent, celebrând 100 de ani de la apariția dadaismului ca și curent artistic.
Dacă muzeul de artă are în principal rolul de custode, responsabil pentru protecţia patrimoniului
artistic al oraşului, prin aceste intervenţii căutăm activarea discursului muzeistic local, şi
aducerea lui în contemporan. Strategia curatorială propune o expoziție temporară desfășurată pe
toată suprafața Muzeului de Artă.
2. Platforma online - www.mediaartfestival.ro prezintă o serie de lucrări interactive, care au fost
selectate în urma unui apel la proiecte; cuvânt cheie: fotografia / photography. Domeniul
www.mediaartfestival.ro a oferit și oferă vizitatorilor o experienţă complementară părții de
expoziţie fizică şi în acelaşi timp a extins raza de acces / interacţiune a expoziţiei.
3. Atelier teoretic: Centenarul Dada -evoluția influențelor dada în artă, care se s-a desfăşurat în
data de 29 octombrie. Prezentările individuale sau colaborative au fost urmate de sesiuni de
discuţii.
4. Catalog: textul principal include interviuri cu artiştii invitaţi. De asemenea, criticii participanţi
la atelier au contribuit fiecare cu un text scurt. Partea analitică [text] va avea ca fundament o
documentare amplă a conţinutului expoziţiei.
Artiști participanți:
 Erika Olea, Maria Farcaș, Dragoș Olea, Gheorghe Iosif, Maria Balabaș, Arantxa
Etcheverria, Horea Avram, Diana Marincu, Claudiu Cobilanschi, Iulia Toma, Cristina
Bogdan, Vasile Leac, Mihaela Căldare, Adela Muntean și Adrian Notz, Ioana Vreme
Moser, Florin Fîră, Ioan Paul Colta, Iosif Stroia, Mihai Zgondoiu, Bogdan Tomșa,
Levemte Kozma, Adi Sandu, Gabriel Cozma, Bogdan Dinu, Linda Barkasz, Octavian
Belințan, Cristina Luchici, Sorin Neamțu, Șandor Bartha, Ștefan Tiron, Cosmin
Neaga, Vlad Anghel, Sergiu Sas, Natalia Lazurcă, Nita Mocanu, Marius Stoica, Rareș
Hanțiu, Oana Furdea, Arina Varga, Diana Marincu.
 kinema ikon: serial: reVoltaire, Ioan Paul Colta, flo’, Bogdanator, Bogdan Tomșa,
Nita Mocanu, Marius Stoica, KF, Alex Leric, Maria Tămășan, Traian Selejan,
Anamaria Tatu, Darius Cheța, Sergiu Mureșan, Amalia Ignuța, Gelu Giricz, Robert
Jianu, Crista Milici, Adela Muntean, Ioan Liviu Orlețchi, Adrian Sandu, Oana Furdea,
Mihnea Rareș Hanțiu, Sergiu Sas, Adelina Laura, Mihai Sălăjan, Mihai Păcurar,
Mihai Zgondoiu, Anca Manga on Earth, Cristina Bogdan, V. Leac, Andrada Pecican,
Alexandru Pecican, gH.


Festivalul internațional de teatru-circ Fantasticoo, ediția a doua, s-a desfășurat în perioada
22-26 mai 2016 în diferite locații din municipiul Arad – Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Teatrul
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de Marionete Arad, platoul din fața Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, platoul din fața Palatului
Administrativ Arad.
Prin acest festival, care s-a desfășurat pe perioada a cinci zile, organizatorii au venit în
întâmpinarea publicului din regiune cu o ofertă culturală care se evidențiază prin specificul
festivalului de celelalte evenimente din peisajul cultural, care poate programa spectacole nonverbale, vizuale, accesibile oricărui nivel intelectual, dar și de o înaltă calitate artistică, cu artiști
din Europa și din România.
În general, spectacolele de teatru-circ sunt foarte elaborate, cu performanță artistică și tehnică
deosebită. În ultimii ani, în cadrul acestui nou gen, hibrid, de spectacole, au apărut foarte multe
spectacole cu elemente de circ, care se apropie foarte mult de teatru, în relația actorilor cu
obiectele, cu decorul, schimbând jocul tradițional al clovnului tradițional cu un tip de expresie
realist, apropiat de maniera teatrului actual. Adeseori sunt folosite elemente de mare teatralitate
precum păpușile, marionetele, decoruri cu valențe simbolice.
În perioada 22-26 mai 2016, companii din Serbia, Spania, Italia și România au evoluat pe scenele
și străzile Aradului, cu spectacole din diverse zone ale genului.

VIII.

Evenimente la prima ediție:

 Între 15-17 iulie 2016 a avut loc în Parcul Mihai Eminescu din Arad festivalul stradal StrArad.
Festivalul a propus îmbinarea mai multor forme de manifestări artistice ( muzică, film, arte vizuale,
teatru) cu forme interactive de divertisment (lectură, jocuri, concursuri, ateliere de creație, activități
sportive, etc.) în cadrul aceluiași spațiu, în același timp.
În cele trei zile ale festivalului, locuitorii Aradului, au luat parte la piese de teatru interactiv, concerte
de muzică electro-pop, funk, jazz, soul, rock, vor putea lua lecții de tir cu arcul, capoeira, skateboard,
jonglerii și s-au relaxat vizionând proiecțiile de film și expozițiile pregătite.
Programul festivalului a fost următorul:
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Vineri, 15 iulie 2016
- ora 17:00 deschidere StrArad
- ora 18:00 concert DJ Vitzi
- ora 19:00 concert Tastefull Indiecency
- ora 19:45 concert DJ Sebuh
- ora 20:30 concert Loopers
Sâmbătă, 16 iulie 2016
- ora 10:00 Ice Breakers. Atelier de Creație pentru copii
- ora 11:00 Cursuri de skateboard + bike
- ora 12:00 Ateliere de jonglerii, Atelier de realizat stickere
- ora 14:00 Cursuri de tir cu arcul
- ora 15:00 Concurs Ping Pong. Concurs skateboard. Curs de capoiera
- ora 16:00 Bătaie cu apă. Cursuri de tir cu arcul.
- ora 17:00 Atelier de Creație pentru copii
- ora 17:30 Spectacol de teatru Iepurele alb, iepurele rosu. Interpretare: Alex Mărginean.
- ora 18:30 Concert Tasteful Indiecency
- ora 19:30 Concert ELAN
- ora 20:30 Concert Var Be Q
- ora 22:00 Proiecție film mut Nosferatu. Coloană sonoră live Abator Industries.
Duminică, 17 iulie 2016
- ora 10:00 Ice Breakers. Atelier de Creație pentru copii
- ora 11:00 Cursuri de skateboard + bike
- ora 12:00 Ateliere de jonglerii, Atelier de realizat stickere
- ora 14:00 Cursuri de tir cu arcul
- ora 15:00 Concurs Ping Pong
- ora 16:00 Ateliere de jonglerii. Cursuri de tir cu arcul.
- ora 16:30 Atelier de sabie
- ora 17:00 Atelier de Creație pentru copii
- ora 17:30 Spectacol de teatru Iepurele alb, iepurele rosu. Interpretare: Alexandra Tarce
- ora 18:30 Concert DJ Sebuh
- ora 19:30 Concert Gabo Acoustique
- ora 20:30 Concert Peet Project
Activități Permanente Vineri-Duminică: Târg de artizanat, Expoziție foto, Colțul de lectură,
Skateboarding, Trambulină, Slackline, Badminton, Street Ball, Mini Fotbal, Petanque, Mini Golf,
Volei, Board Games, Șah Gigant.
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Academia Itinerantă Andrei Șerban, 12 – 18 iulie 2016 - atelier-rezidenţă dedicat tinerilor actori
români, susţinut de regizorul Andrei Şerban.. Acesta s-a desfășurat între 12-18 iulie 2016 la Castelul
Macea şi Teatrul Clasic “Ioan Slavici” din Arad.
Academia Itinerantă a fost organizată în parteneriat cu Fundaţia Culturală “Camil Petrescu”,
Asociaţia Film ETC., Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală „Ion Sava” al Teatrului Naţional
Bucureşti, Teatrul Clasic “Ioan Slavici” şi Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.
Academia Itinerantă Andrei Șerban a reunit în Arad peste 35 de actori regizori, dramaturgi,
muzicieni şi jurnalişti din toată ţara. În data de 18 iulie regizorul Andrei Şerban şi participanţii la
atelier au susţinut o prezentare publică informală a metodei atelierului şi a rezultatelor acestuia.
Academia Itinerantă Andrei Şerban este un program-cadru conceput ca un laborator interdisciplinar
de creaţie în jurul personalităţii artistice a regizorului Andrei Şerban, reunind tineri actori, alături de
artişti din alte discipline. Iniţiată de Corina Şuteu în 2007 pentru a răspunde nevoii de a construi
forme de pregătire artistică şi spaţii de creativitate care să stimuleze existenţa experimentului şi a
cercetării artistice, Academia Itinerantă Andrei Şerban este realizată prin ample parteneriate
instituţionale, care au inclus la ediţiile anterioare Institutul Cultural Român, Asociaţia ECUMEST şi
Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală „Ion Sava“ al Teatrului Naţional Bucureşti.
Primele patru ediţii ale Academiei au adus împreună peste 200 de actori, regizori, scenografi,
dramaturgi, muzicieni, artişti vizuali. Ele au avut ca focus cazul Tanacu (Plopi/New York, 2007),
opera lui Brâncuşi (Horezu, 2009), Eminescu (Ipoteşti, 2011), Shakespeare şi Caragiale (Mogoşoaia,
2012). Ediţia din acest an va propune participanţilor lucrul pe texte de Shakespeare, Turgheniev şi
Sarah Kane.
Iată ce scria regizorul Andrei Șerban în volumul Academia Itinerantă Andrei Şerban – Cartea
Atelierelor,publicat la Editura Nemira în anul 2013: “Ideea unei academii teatrale itinerante
corespunde unei orientări educative diferite, experimentale, pe care o găseam foarte necesară atunci
[la lansare, în 2007] şi acum. […] Concentrate într-un timp extrem de scurt, aceste Ateliere au
încercat să demonstreze că e posibil ca, măcar câteva zile, să lăsăm în urmă tot ceea ce e negativ în
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noi şi relaţiile noastre, ceea ce ne separă, pentru a ne întâlni într-un cadrul diferit, acela de teatrulaborator, ca un grup capabil să coexiste, să simtă în comun, să gândească şi să acţioneze în comun,
în căutarea unei calităţi anume. E vorba de o calitate a experienţei de teatru şi de viaţă, greu de
definit, dar pe care toţi o intuim şi o dorim, una ce depăşeşte nivelul obişnuit.”

 În perioada 14-16 iunie 2016 Centrul Municipal de Cultură Arad și Teatrul Clasic ”Ioan Slavici”
Arad au organizat prima ediție a Mini-stagiunii de operă pentru copii. Aceasta a presupus
susținerea a șase reprezentații de balet, operă și teatru muzical adresate, în special copiilor.
În cele trei zile ale acestei mini-stagiuni, copiii mici sau foarte mici, pre-școlari sau elevi de
gimnaziu, s-au putut familiariza cu mai multe tipuri de artă prin intermediul unor povești intrigante și
îndrăgite. Baletul Fetița cu chibrituri, opera Hänsel și Gretel și spectacolul de teatru Răbdărică și
Mofturică în misiune cu Zâna Măseluță, sunt cele trei spectacole cu care micii melomani în devenire
s-au delectat. Fiecare spectacol a avut câte două reprezentații, de la orele 12.00 și respectiv 18.00.
Regia și coregrafia spectacolului care au deschis mini-stagiunea marți, 14 iunie -„Fetița cu chibrituri”
– este semnată de Corina Dumitrescu, care spune despre această experiență că „provocarea lansată
de acest titlu nu a fost crearea de pași, ci transformarea poveștii într-un spectacol care să nu ne
copleșească prin tragismul lui. Am păstrat anumite detalii așa cum au fost scrise, dar am ales să
transform și să introduc altele, pentru a îmbogăți spectacolul și a face mesajul ușor de înțeles pentru
cei mici. Sper că publicului îi va plăcea felul în care am schimbat destinul Fetiței cu Chibrituri și va
găsi, ca și ea, flacăra care-i va ține visele aprinse”.
Miercuri, 15 iunie, cei mici au avut parte de un alt spectacol de excepție: Hänsel și Gretel, „cea mai
cunoscută operă pentru copii de pe întreg mapamondul”, după spusele regizorului Cristian
Mihăilescu. „Nu există scenă de operă din lume care să n-o fi montat măcar o dată, de aceea miza
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este uriașă. Regizorul își pune problema ce vrea să sublinieze din această poveste perfectă. Pe mine
m-a atras inteligența celor doi copii, evoluția lor de la joc la o instantanee maturizare. Hänsel și sora
lui, Gretel, sunt puși în situația să se salveze și să învingă Vrăjitoarea, o forță aparent mult mai
puternică și opresivă. Dar inteligența lor, de care aminteam, învinge, așa cum tinerețea trebuie să
învingă mereu. Și peste toate acestea, răsună muzica lui Humperdinck, nobilă, strălucitoare,
tulburătoare și lirică în același timp. Hänsel, Gretel și Humperdinck sunt învingătorii spectacolului
imaginat de mine”, a declarat regizorul Mihăilescu.
Echipa Teatrului Momolino este cea care a adus la Arad pe Răbdărică și Mofturică, doi dintre
spiridușii lui Moș Crăciun. Însă în călătoria lor, cei doi spiriduși au avut o sumedenie de aventuri, iar
despre una dintre ele au povestit joi, 16 iunie. Teatrul Momolino a propus copiilor de orice vârstă, cu
precădere celor care au dinţişori şi se gândesc deja la magiile Zânei Măseluţă, un spectacol jucăuş şi
plin de umor, dar mai ales educativ, dedicat celor care încă cred în…. orice e posibil. O poveste în
care copiii au învăţat despre cum să ne fim de ajutor unii altora, despre generozitate, empatie şi
încredere, despre cum să facem faţă fricilor şi să ne exprimăm emoţiile.
 În perioada 8-9 decembrie 2016, la Palatul Administrativ al Municipiului Arad a avut loc conferința
1916 – Intrarea României în Primul Război Mondial.
Anul 2016 a marcat centenarul intrării României în Primul Război Mondial, prilej cu care, la nivel
național s-au organizat o varietate de evenimente culturale și academice pentru această aniversare.
Acest conglomerat de evenimente organizate la nivel național constituie un program menit să
pregătească aniversarea centenarului Marii Uniri de la 1918. În fapt, există o strânsă legătură de
cauzalitate între intrarea României în Primul Război Mondial și Marea Unire, numitorul comun fiind
Transilvania.
În acest context, numeroși profesori, istorici și academicieni susțin conferințe, prelegeri și lansează
cărți pe aceste teme, cu precădere în Transilvania. Aceste evenimente constituie o etapă de pregătire
a centenarului Marii Uniri.
Arad, Întâiul oraș al Unirii se reafirmă ca generic în acest moment binevenit, în care arădenii trebuie
să identifice resorturile istorice și culturale care realmente conferă comunității un sentiment de
mândrie și apartenență la de acest oraș;
Având în vedere rolul istoric determinant al orașului Arad în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918,
Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad a organizat acțiunea 1916 –
Intrarea României în Primul Război Mondial, ca eveniment care se subscrie acestui program național
dedicat acestor aniversări.
Astfel, în cadrul acestei acțiuni, academicianul Ioan-Aurel Pop a susținut o conferință cu tema Un
secol de la Unirea cea Mare: soarta românilor transilvăneni între 1366 și 1916; prof. univ. dr. Ioan
Bolovan a susținut o conferință cu tema De ce a intrat România în Primul Război Mondial acum
un secol? Transilvania și iar Transilvania.
Tot în cadrul acestui eveniment, au fost lansate volumele Transilvania, starea noastră de veghe, de
Ioan-Aurel Pop (prezentată de prof. univ. dr. Corneliu Pădurean) și Istoria Transilvaniei, vol. I-III,
editori Ioan-Aurel Pop, Thomas Nagler și Magyari Andras (prezentate de conf. univ. dr. Simona
Stiger)
De asemenea, a fost amenajată o expoziție cu reproduceri după documente din Primul Război
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Mondial.

IX.

A organizat trei sesiuni de selecție de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile
pentru proiecte culturale, sportive de tineret și învățământ inițiate de către diverse instituții și
ONG – uri din Municipiul Arad precum și a acțiunilor proprii ale Consiliului Local al
Municipiului Arad, în baza Legii nr. 350/2005 și ale OG nr. 51/1998;

X.

A fost preocupat de derularea și dezvoltarea unor noi relații interne și internaționale, cu orașe din
Romania, Belgia, Ungaria, Italia și Cehia în vederea încheierii unor acorduri cu orașele înfrățite
sau partenere precum:








„Activități și schimburi de experiență cu orașe partenere și prietene”
„Colaborare culturală Arad – Budapesta”
„Strîngeri de mâini”
„Colaborare culturală Zalaegerszeg – Lendva”
„Colaborări culturale între Arad și Pecs”
„Activități de colaborare cu orașe înfrățite”
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SECŢIUNEA II
În urma derulării celor două sesiuni de selecție de proiecte au fost încheiate un număr de 206 de
Contracte de finanțare nerambursabilă, pe baza Legii 350/2005 şi ale OG. Nr. 51/1998, astfel:

1. PROIECTE DE TINERET, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RECREATIVE
Hotărărea nr.1415/01.04.2016
Sesiunea I
Proiecte depuse - 64
Proiecte finantate-57
Suma aprobată- 1 092 300 lei

1.1

Hotararea nr. 1836/14.04.2016
Proiecte depuse - 1
Proiecte finanțate-1
Suma aprobată- 5100 lei

Sesiunea II
Hotărărea nr.4393/19.07.2016

Proiecte depuse - 31
Proiecte finantate -26
Suma aprobată- 275 700 lei

2. PROIECTE CULTURALE
Hotărărea nr. 1404/31.03.2016
- Sesiunea I
Proiecte depuse - 41
Proiecte finantate-41
Suma aprobată- 1 168 800 lei

Hotărărea nr. 4393/19.07.2016
Sesiunea II
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Proiecte depuse - 40
Proiecte finantate -35
Suma aprobată-

905 500 lei

3. PROIECTE PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ

Hotărărea nr. 995/16.03.2016
Sesiunea I
Proiecte depuse - 42
Proiecte finantate -34
Suma aprobată - 6 828 500 lei

Hotărărea nr. 5445/02.09.2016
Sesiunea II
Proiecte depuse - 3
Proiecte finantate -3
Suma aprobată - 4 533 000

4. PROIECTE SPORTUL PENTRU TOŢI
Hotărărea nr. 1151/23.03.2016
Sesiunea I
Proiecte depuse - 12
Proiecte finantate -6
Suma aprobată - 85 400 lei

Sesiunea II
Proiecte depuse - 7
Proiecte finantate - 3
Suma aprobată - 34 800 lei
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SECŢIUNEA III

1. –Nr. beneficiari finantare biserici- 44
2. –alocare pe culte
-cultul ortodox-roman- 20
-cultul ortodox sarb -

2

-cultul reformat-

3

-cultul baptist roman-

13

- cultul baptist maghiar- 2
- cultul penticostal -

5

cultul evanghelic lutheran-1
cultul adventist3
cultul romano-catolic- 9
cultul greco-catolic-2

FINANŢARE BISERICI : 3 072 000 lei
- au fost încheiate un număr de 61 contracte de finanțare
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