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Misiunea Fundaţiei Rubin este să promoveze artele prin mijloace neconvenţionale şi să 

repună artistul în postura de (epi)centru al sensibilităţii comunitare.  
 

Fondatorii şi animatorii Fundaţiei sunt tineri ale căror existenţe profesionale se situează în 
afara artelor. Provenind mai cu seamă din zona afacerilor şi profesiunilor liberale, ei doresc să îşi 
instituţionalizeze admiraţia pentru arta de calitate şi să îşi utilizeze experienţa managerială şi 
organizatorică pentru a pune în circulaţie creativitatea veritabilă. 
 

Activităţile de promovare îl vizează mai cu seamă, dar nu exclusiv, pe artistul tânăr ale 
cărui lucrări şi iniţiative debordează de îndrăzneală şi iconoclasm. În toate instanţele, însă, Fundaţia 
Rubin afirmă supremaţia valorii estetice faţă de orice altă norme sau motive contingente.  
 

Obiectivele noastre: 
1) Promovarea valorilor, atitudinilor şi comportamentelor democratice, pluralismului, 

toleranţei etnice şi multiculturalismului în rândul cetăţenilor şi pregătirea lor pentru a deveni cetăţeni 
activi şi responsabili. 

2) Îmbunătăţirea şi lărgirea percepţiei cetăţenilor, mediilor de informare şi autorităţilor în 
legătură cu rolul social al culturii. 

3) Promovarea libertăţii de gândire şi a libertăţii de exprimare ca şi concepte definitorii (şi 
obligatorii) ale atitudinilor şi comportamentelor democratice şi ale multiculturalismului. 

4) Strategia organizaţiei noastre porneşte de la stabilirea cu exactitate a locului în care ne 
desfăşurăm activitatea. Noi identificăm principalele oportunităţi care ne sunt accesibile şi care sunt 
în concordanţă cu obiectivele propuse, stabilirea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 
şi ne planificăm acţiunile. 
 

Modalităţile de promovare îşi propun să egaleze ireverenţa faţă de modele consecrate, 
mode şi rutină ale artiştilor promovaţi. Astfel, campaniile Fundaţiei Rubin utilizează suporturi inedite, 
vehicule improbabile şi locaţii neaşteptate, dar toate evenimentele şi acţiunile au drept reper 
excelenţa pretinsă de rigoarea întâlnită în organizaţia de afaceri. 
 
 În cadrul fundaţiei activează trei voluntari – tineri interesaţi şi pasionaţi de artă şi cultură, 
care au ales astfel să-şi petreacă timpul liber şi să contribuie la promovarea culturii în Timişoara. 
Coordonatori de proiecte mai sunt persoane care activează în domeniul cultural şi care au găsit în 
Fundaţia Rubin sprijin pentru ideile lor, precum şi pentru tinerii pe car doresc să-i promoveze – 
respectiv profesori la Liceul de Arte, Facultatea de Arte, profesori de limbă şi literatură română, 
persoane implicate în activităţile altor instituţii culturale din Timişoara. 
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2010 ÎN CIFRE 
 
 
 
 
 

15 expoziţii; 
 

32 workshop-uri; 
 

2 tabere de creaţie;  
 

1 festival de workshop-uri; 
 

3 concerte, 2 dezbateri, 1 lansare de carte; 
 

64 de artişti – pictori, graficieni, sculptori şi fotografi –  
beneficiari ai proiectelor derulate; 

 
58 fotografi formaţi; 
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I. PROIECTE CULTURALE 
 

I.1.1 Tabăra Internaţională de Creaţie Plastică 
Rubin – Dubova, editia a V-a 

 
 
 

Peisajul – specific zonei – Defileul Dunării, rămâne unul dintre puţinele locuri care nu 
conteneşte să uimească prin ceea ce oferă în fiecare an şi care oferă multiple surse de inspiraţie 

artiştilor. Timp de 11 zile se creează opere care 
rămân peste trecerea anilor, imortalizând 
peisajul, atmosfera mirifică şi etapele creaţiei.  
 

Organizarea de către Fundaţia Rubin a Taberei 
de Creaţie Plastică Rubin – Dubova constituie 
dorinţa de implicare a fundaţiei în promovarea 
artiştilor şi a artei de calitate. Intenţia 
primordială a fundaţiei este ca prin acest proiect, 
precedat de o serie de acţiuni cultural-artistice 
desfăşurate în mediul urban, să diversifice, să 
pătrundă în spaţiul generos al naturii, prin 

operele deja consacraţilor participanţi. 

 
Fundaţia Culturală Rubin a organizat  cea de-a V-a ediţie a Taberei de Creaţie Plastică Rubin 

– Dubova în perioada 1 - 8 august 2010 în localitatea Dubova, judeţul Mehedinţi. Ediţia din acest an 
a fost organizată cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş.  
 

Artiştii participanţi la Tabăra de Creaţie Plastică Rubin – Dubova 2010 au fost: Ana Adam, 
Sorin Bijan, Horia Bojin, Iulian Vitalis Cojocariu, 
Gheorghe Fikl, Tiberiu Giucă, Elicondiu Iovan, 
László Mátyás, Cristian Sida, Nada Stojici şi Sorin 
Vreme.  

La închiderea din acest an a taberei, 
sâmbătă, 7 august, ne-am  bucurat de prezenţa unor 
scriitori care au lecturat fragmente din propriile 
creaţii care au fost inspirate de Dunăre. Seara de 
lectură este parte integrantă a proiectului “Dunărea, 
corp viu” derulat de Administraţia Bazinală de Apă 
Banat împreună cu Uniunea Scriitorilor Timişoara.  

Tabăra Internaţională de creaţie plastica Rubin – Dubova a reuşit să adune de-a lungul celor 5 
ediţii aproximativ 230 de artişti profesionişti atât din ţară cât şi din străinătate – Franţa, Ungaria, 
Polonia, Serbia, Japonia, Germania şi Ucraina. 
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Fundaţia Rubin a organizat cu succes ultimele 5 ediţii ale Taberei de la Dubova care s-au concretizat 
cu realizarea a 9 expoziţii (2009, 2010  - Galeria Pygmalion Timişoara, 2008- Muzeul Naţional 
de Artă Timişoara, 2007 - Galeria Helios Timişoara, 2006, 2007, 2008 Galeriile Popa’s, 2006 - 

Expovest) şi tipărirea a patru cataloage de 
prezentare. Proiectul taberei a fost preluat în al 
XXV – lea an (2006) de la Cenaclul Drobeta şi timp 
de trei ediţii – 2006, 2007, 2008 – tabăra a fost 
organizată de Fundaţia Rubin  împreună cu pictorul 
Ioan Mercea (iniţiatorul taberei).  

PARTENERI: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
TIMIŞOARA, CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ, 
PRIMĂRIA DUBOVA 

 
 

I.1.2. Acces Art – Festival de workshop şi performance  
 
 

„Oraşul ca scenă/atelier de creaţie“ este un 
experiment. Workshop-urile publice servesc 
întreg spectrul comunităţii şi urmăresc 
implicarea cetăţenilor în procesul de dezvoltare 
culturală a oraşului. Festivalul de workshop-uri 
interactive şi performance-uri îşi propune să 
servească comunităţii artistice, fiind pe de-o 
parte o platformă şi motivator prin facilitarea 
schimbului de idei între mediile artistice, iar pe 
de alta încurajează formarea de tineri artişti şi 
descoperirea de talente punându-le la dispoziţie 
oportunităţi de colaborare şi noi canale de 
comunicare. 
 

ACCESART - Festival de workshop şi 
performance este organizat de Fundaţia Rubin 
începând cu 2008 (4 ediţii) şi  îşi propune să 
transforme una din pieţele importante ale 
Timişoarei în scenă/atelier de creaţie. Pornind 
de la propunerea unei experienţe vizuale care 
stabileşte un raport între structura istorică a 
sitului Pieţei Unirii şi o potenţială 
infrastructură culturală, proiectul se vrea o 
articulaţie între această structură şi valenţele ei 

estetice şi se compune ca un traseu virtual.  
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Proiectul se înscrie în programul Arta în stradă, iniţiat de Fundaţia Rubin în Parteneriat cu 
Primăria Municipiului Timişoara în 2003.  

Proiectul constată în organizarea unui Festival de Workshop-uri Interactive şi 
Performance-uri, din sfera artelor în cadrul cărora cetăţenii timişoarei să-şi  demonstreze sau 
dezvolte, după caz, abilităţile şi talentul artistic. Iniţiativa a preluat toate formele de artă, inclusiv 
performance şi happening ale căror înregistrări au făcut obiectul unei arhive proprii. 
 
OBIECTIVUL ŞI LOCALIZAREA ACŢIUNILOR:  
Locaţia: Timişoara, str. Regimentul 5 Vânători 
Obiective: 

- încurajarea interacţiunii, coeziunii şi participării cetăţenilor la viaţa culturală; 
- încurajarea fenomenului artistic, tinerilor artişti şi interculturalităţii; 
- accesul liber la diverse activităţi culturale; 
- promovarea utilizării spaţiilor publice pentru derularea activităţilor culturale. 
PROGRAMUL FESTIVALULUI: 
Sâmbătă, 26 iunie 2010 
Ora 14.00 Workshop pictură - coord. Ştefania Becheanu 
Ora 16.00 Workshop modelaj - coord. Horia Bojin 
Ora 16.00 Pictură la şevalet - Alex Baciu 
Ora 17.00 Workshop pictură pe sticlă - coord. Diana Popovici 
Ora 17.00 Portrete - Bătrânu Cătălin şi Gliga Emanuel 
Ora 18.00 Caricatură - Bogdan Cojocaru 
Ora 21.00 DUO - Liviu Butoi (saxofon şi flaut) Kajtar Arpad (chitară) 
Ora 22.00 Proiecţii scurt metraje 
 
Duminică, 27 iunie 2010 
Ora 12.00 Yoyo, Alpha Bite şi Zero 
Ora 14.00 Workshop pictură - coord. Ştefania Becheanu 
Ora 15.00 Atelier bijuterii din ceramică  - coord. Adela Gojka 
Ora 15.00 Insigne din capace de bere - coord. Miruna Giuca (Cloud Factory) 
Ora 16.00 Workshop modelaj - coord. Horia Bojin 
Ora 16.00 Workshop gravură-coord. Cosmin Drulă, Dennis Popescu 
Ora 16.00 Pictură la şevalet - Alex Baciu 
Ora 17.00 Workshop pictură pe sticlă - coord. Diana Popovici 
Ora 17.00 Portrete - Bătrânu Cătălin şi Gliga Emanuel 
Ora 19.00 Vernisaj "+-72, 3 ani 1 pe 2" Ionuţ Văcăreanu (Papillon Cafe) 
Ora 20.00 Cîrli şi Racz (voce şi chitară) 
               Jordan Detouillon (chitară) 
Ora 21.00 Proiecţii scurt metraje (Papillon Cafe) 
Ora 21.30 Workshop fotografie "Light painting" cu Cosmin Damian 
 
 
EXPOZIŢII ŞI INSTALAŢII 

• +- 72, 3 ani 1 pe 2 -  Ionuţ Văcăreanu (Papillon Cafe) 
• Maximall dress by Andreea Caradjov 
• Atelier & Expo MOZAIC (Daniel Daicu, Ionuţ Văcăreanu, Zoltan Kanya) 
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• Lume de poveste by Ştefania Becheanu 
• Identitate - instalaţie de Adrian Raţa & friends 

 
 
 
Parteneri culturali: Teatrul Naţional Timişoara, Asociaţia Clod Factory, Asociaţia Culturală Sunet 
Ambianţă Timişoara şi OPAC. 
Sponsori: Papillon Cafe, Bergenbier şi Print Press. 
 

 
 

 
I.1.3. Tabăra “Pastel Urban” Timişoara 

 
 
   Tabăra „Pastel urban” iniţiată în 2008 de Fundaţia 
Rubin la Timişoara este prima de acest fel din ţară. 
Este o provocare artistică motivată de frumuseţea 
arhitecturală a locului scoasă în evidenţă prin 
lucrările grupului de artişti care susţin  demersul 
acestui proiect prin interpretare creativă dar si 
localizare documentară. 
 
Proiectul „Tabăra Pastel Urban” – Timişoara, aflat 
la a treia ediţie în 2010, vizează, prin temă, crearea de 
imagini-etalon reprezentative pentru oraşul de pe 
Bega, Fundaţia Rubin dorind să-şi aducă aportul la 
consolidarea brand-ului oraşului prin promovarea 
dimensiunii artistice a Timişoarei. 

 
Fundaţia Rubin şi-a propus să imprime în 

memoria colectivă imagini clare, simbolice, 
reprezentative pentru Timişoara, prin implicarea în 
acest proiect a unor artişti contemporani de valoare, 
într-un mediu multicultural şi multietnic. Tehnica 
aleasă pentru realizarea acestor imagini – pastelul – a 
permis o înregistrare rapidă a impresiilor, facilitând 
astfel surprinderea  mult mai multor aspecte ale 
oraşului, de-a lungul celor 4 zile de desfăşurare a 
taberei. 

 
Participanţii la această ediţie au fost: 

Adriana  Lucaciu, Alexandru Jakabhazi, Andreea 
Palade Flondor, Camil  Mihăescu,  Dieter  Penteliuc-
Cotoşman, Gabriel  Kelemen, Horia  Bojin, Róbert  
Köteles, Ştefan  Călărăşanu, Victor  Vulpe  şi  Vlad 
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Corban.  
Cele trei ediţii ale taberei organizate până în 

prezent s-au concretizat cu 7 expoziţii (2010 – 
Atelierul de Urbanism al Municipiului Timişoara, 
Primăria Municipiului Timişoara, 2009 –Atelierul de 
Urbanism al Municipiului Timişoara, Primăria 
Municipiului Timişoara, 2008 – Papillon Café, 
Atelierul de Urbanism al Municipiului Timişoara, 
Primăria Municipiului Timişoara) şi cu tipărirea a 
trei cataloage de prezentare. 
 
 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI:  
 
Primăria Municipiului Timişoara, Consiliul Local Timişoara, Atelierul de Urbanism  
Timişoara. 
 
 

I.1.4.  Expoziţii şi lansări de carte, Papillon Cafe 
 

Fundaţia Rubin în parteneriat cu Papillon Cafe 
organizează începând cu 2004 în cafeneaua Papillon o serie 
de activităţi culturale – expoziţii, lansări de carte, proiecţii 
de filme, teatru, dezbateri  etc – în cadrul unui program de 
promovare şi susţinere a tinerilor creatori. 

 
LANSĂRI DE CARTE 

2010, 27 august 
• Lansarea romanului "157 de trepte spre iad sau salvaţi-

mă la Roşia Montană" a lui ALEXANDRU 
VAKULOVSKI, prezentată de Radu Pavel Gheo şi 
Robert Şerban, la Papillon Café. 

• reproduceri după picturi de Angela Tomaselli. În 
deschiderea evenimentului au vorbit scriitori Robert 
Şerban, Daniel Vighi şi Alexandru Potcoavă.  

 
EXPOZIŢII  

 
Fundaţia Rubin organizează lunar câte două expoziţii, 

atât în spaţii convenţionale, cât mai ales neconvenţionale (cafenele, pe stradă, centre comerciale etc.). 
Scopul proiectului este de a lansa sau/şi promova tineri artişti timişoreni sau studenţi şi elevi locaţi în 
Timişoara. Domeniile şi tehnicile abordate în cadrul acestor expoziţii au fost variate alternându-se 
expoziţii de pictură, grafică, fotografie, desen, dar şi domenii artistice mai noi cum este paste-up-ul.          
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Fundaţia a organizat în Papillon Cafe până în 
prezent peste 200 de expoziţii de pictură, 
grafică, fotografie, gravură, design, benzi 
desenate - ale unor tineri artişti dar şi a unor 
artişti profesionişti, fapt ce a plasat cafeneaua pe 
lista galeriilor de artă timişorene. În deschiderea 
acestor expoziţii au vorbit Marcel Tolcea, 
directorul Muzeului Naţional de Artă Timişoara, 
scriitorul şi criticul de artă Robert Şerban, 
artiştii plastici Suzana Fântânariu, Felicia 
Selejan, Horia Bojin, vicepreşedintele Uniunii 
Artiştilor Plastici Timişoara pictorul Sorin 

Nicodim, fotografii Lucian Spătariu şi Onuţ Danciu. 
 
EXPOZIŢII 2010 
21 ianuarie – 11 februarie 2010 Expoziţia de pictură “EXPRESII” - IRINA BERNAZ  
25 februarie – 18 martie 2010    Expoziţia de grafică“X IDEI PE SIMEZĂ” -  Lucaci Păsărariu 
Graţian 
18 martie – 15 aprilie 2010         Expoziţia de grafică “Amprentare” - Laura Alexandra Sava si 
Andor Szabo 
15 aprilie – 6 mai 2010               Expoziţia “PAPERCUTS “ a artistei Emilia Sârghi 
16.05 - 3.06.2010                          Expoziţia "Fotografia pictată"(STUDENTFEST) 
10 - 24  iunie 2010                       Expoziţia de fotografie "Pseudorealităţi" –Studenţi ai 
Facultăţii de Jurnalişti Timişoara 
24 iunie - 27 iunie 2010              Expoziţia-performance + – 72, 3 ani 1 pe 2 -  Ionuţ Văcăreanu 
19 noiembrie – 10 dec. 2010      Expoziţie  “Cunoscuţi şi recunoscuţi”,  partea I, Sorin Bijan 
 

 
I.2. PROIECTE DE FORMARE 

 
Upgrade yourself- cursuri pe placul tău 
Din 2009 Fundaţia Rubin organizează un Curs de Fotograf acreditat de Ministerul Educaţiei şi 
Ministerul Muncii, iar din 2010 un Curs de Prelucrare Imagine şi Text. 
În 2010 Fundaţia Rubin a format 58 de fotografi. 

 
II.  Parteneriate culturale 2010 

 
 
2010, 6 noiembrie Atelier de creaţie Asociaţia Ecotopia România şi Fundaţia Rubin a organizat un 
atelier de creaţie pentru copii în localitatea Stanciova (judeţul Timiş).  
 
2010, 27 octombrie Dezbaterea Filosofia lui Pareyson, de Dan Lazea, la Muzeul de Artă Timişoara 
 
2010, septembrie Festivalul Plai. Fundaţia a participat cu ateliere de creaţie timp de 2 zile:  
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Atelier origami, Atelier pictura pe sticla, Atelier 
modelaj, Atelier origami, Atelier pictura pe sticla, 
Atelier modelaj. 
 
2010, 12 august PAO-Potoc, Fundaţia Rubin în 
calitate de partener a fost gazda conferinţei de 
presă 
 
2010, iulie International Romani Art Festival, 
Fundaţia Rubin în calitate de partener a fost 
gazda conferinţei de presă de deschidere a 
festivalului 
 
2010, 18-20 iunie Bega Bulevard. Fundaţia Rubin 
a fost prezentă la evenimentul organizat de 
Primăria Municipiului Timişoara cu o serie de 
workshop-uri - pictură, modelaj, pastel, pictură pe 
sticlă -atelier de caricatură şi o expoziţie de 
fotografie. Workshop-urile sunt  coordonate de 
artişti consacraţi - Horia Bojin şi Sorin Nicodim -, 
dar şi de tineri artişti -  Diana Popovici, Ştefania 
Becheanu, Bogdan Cojocaru şi Cosmin Drulă.  
 
2010, 11 – 13 iunie, Street Delivery, organizat de 
Fundaţia Cărtureşti . Fundaţia a organizat 
workshop-uri: Workshop – papercuts, atelier de 
bandă desenată, atelier de bandă desenată, 
workshop de pictură pe sticle. 

 
 
2010, 30 mai Amateur Film Fest. Fundaţia Rubin 
în calitate de partener a organizat conferinţa de 
presă de lansare a Festivalului la Timişoara şi a 
fost gazda unei seri de proiecţii de film 
 
2010, 28-29 mai Sărbătoarea Artelor, proiect 
organizat de Primăria Timişoara, fundaţia a 
organizat ateliere de creaţie. 
 
2010, 15 mai Student Fest. Secţiunea de Arte  şi-a susţinut activităţile la sediul Fundaţiei Rubin. 
 
2010, 27 - 28 aprilie, Nori încondeiaţi, Cloud Factory în parteneriat cu Fundaţia Rubin au organizat 
2 zile pline de ateliere de creaţie 
 
2010, 19 ianuarie Polii de creştere din România-Timişoara, dezbatere profesională organizată de 
RUR Vest în parteneriat cu Fundaţia Rubin la Papillon Cafe. 


