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2009 ÎN CIFRE 
 
 
 
 
 

19 expoziţii; 
 

20 workshop-uri; 
 

2 tabere de creaţie;  
 

1 festival de workshop-uri; 
 

1 proiect transfrontalier România – Serbia; 
 

75 beneficiari ai trainingurilor gratuite; 
 

3 lecturi publice şi o lansare de carte; 
 

57 de fotografi formaţi; 
 

42 de artişti – pictori, graficieni, sculptori şi fotografi –  
beneficiari ai proiectelor derulate; 
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I. PROIECTE CULTURALE 
 

1.1.1 Expozitii Tabăra Pastel Urban, ediţia I, 
TIMIŞOARA 2008 

 
 
EXPOZIŢIA TABEREI  PASTEL URBAN, EDIŢIA 1, TIMIŞOARA 2008 Atelierul de 
Urbanism al Municipiului Timişoara (15 - 31 ianuarie 2009) 
 
Cea de-a 2 expoziţie a Taberei  Pastel Urban, ediţia 1, 2008, a avut loc la Atelierul de Urbanism al 

Municipilui Timişoara în 15 ianuarie 2009. Cele 14 lucrări expuse sunt semnate de nume mari de pe scena 
artistică timişoreană: Costin Brăteanu, Marcel Breilean, Horia Bojin, Suzana Fântânariu, Sorin Nicodim, 
Constantin Răducan şi Constantin Duma. În deschiderea vernisajului a rostit câteva cuvinte criticul de artă 
Alexandra Titu. 

 
EDITAREA CATALOGULUI  TABEREI PASTEL URBAN, EDITIA I, TIMIŞOARA 2008 
In cadrul vernisajului de la Atelierul de Urbanism al Municipiului Timişoara, Fundaţia Rubin a lansat şi 

catalogul acestei prime ediţii, catalog ce cuprinde lucrările realizate de artişti, impresiile acestora despre tabăra 
şi biografia lor.  

 
EXPOZIŢIA TABEREI PASTEL URBAN Primăria Municipiului Timişoara (12 februarie 

2009) 
Cea de-a treia expozitie şi ultima din cadrul proiectului Tabăra Pastel Urban, ediţia I, Timişoara 

2008 a avut loc în holul Primăriei Municipiului Timişoara 
 
 

I.1.2. Tabăra Internaţională de Creaţie Plastică 
Rubin – Dubova 2009 

 
 
“Dubova – tabără de creaţie și de meditație. O întâlnire a trei generații. Cu școli diferite și educații diferite, 
cu caractere bine conturate. 
Schimbul de idei și experiențe diferite mi-a permis să mă îmbăt cu vin, cu Poezie, cu muzică, cu iubire, cu 
frumusețea locului ales de Dumnezeu.  
Diferența dintre generații nu are nici un efect asupra artiștilor. Artiști originali ies din timp. Toți artiști 
autentici sunt contemporani între ei. 
Opera este rostul artistului – nu-l interesează decât creația. 
Arta este smerenie și umilință. 
Sinceritatea în Artă este esențială și este virtutea elitei spirituale. Totul e credință.” 
                           Ion Tițoiu, artist plastic (8 august 2009, Dubova) 
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TABĂRA (1 - 9 August 2009) 
Ediţia din acest an a Taberei Internaţionale de Creaţie Plastică 
Rubin – Dubova, desfăşurată în perioada 1 – 9 August 2009 la 
Cazanele Dunării, a reunit artişti cunoscuţi din ţară şi din 
străinătate Adam Galat - Grzywa (pictor, Polonia); Claude Aubé 
(fotograf, Franţa); Horia Bojin (sculptor, Timişoara); Ion Tiţoiu 
(grafician, Constanţa); Iulian Vitalis Cojocariu (pictor, Reşiţa); 
Krystyna Galat - Grzywa (pictor, Polonia); Lucian Spătariu 
(fotograf, Timişoara); Sorin Nicodim (pictor, Timişoara); dar şi 
tineri artişti Ovidiu Marius Batista (pictor, Bârlad), Vasile Dan 
Vişovan (sculptor, Baia Mare). 
La tabără au participat 10 artişti – pictori, sculptori şi 
fotografi, Timp de 9 zile aceştia au pictat cu dragoste peisajul de 
vis de la Cazanele Dunării. Au rezultat 17 picturi – peisaje, 2 
sculpturi şi peste 1000 de fotografii. 
 
EXPOZIŢIA DE ÎNCHIDERE – GALERIILE POPA’S, 
TIMIŞOARA. (14 -31 august 2008)  
 
Tabăra s-a încheiat pe data de 9 august, iar pe data de 14 august a 
avut loc  vernisajul expoziţiei de închidere a taberei la 
Galeriile Popa’s. Evenimentul a fost prezentat de Stelian Cirt, 
presedintele Fundatiei Rubin.. 
 
A DOUA EXPOZIŢIE – CASA ARTELOR, GALERIA 
PYGMALION.  (15 – 30 Septembrie 2009) 
 
Expoziţia conţine lucrări ale celor 12 participanţi la ediţia din 
acest an a Taberei Internaţionale de Creaţie Plastică Rubin–
Dubova 2009. Evenimentul a fost prezentat de Daniel Vighi–
scriitor şi Cirţ Stelian–preşedintele fundaţiei Rubin. 
 
EDITAREA CATALOGULUI TABEREI 
 
Fundatia Rubin a realizat catalogul Taberei Internationale de 
Creatie Plastica Rubin-Dubova, in care se regasesc lucrarile 
realizate de artisti in timpul taberei, poze cu participantii din 
timpul lucrului, impresii si CV-urile artistilor. 
 
OBIECTIVUL ŞI LOCALIZAREA ACŢIUNILOR:  
 
Localizare: Dubova (jud. Mehedinţi), Timişoara. 
 
Proiectul îşi propune să atingă următoarele obiective: 

- Să  promoveze arta de calitate şi artiştii de valoare, oferindu-le astfel opoturnitatea de a avea un 
“cuvânt de spus “ în cultura românească. 

- Valorificarea experienţei în domeniul organizării de evenimente culturale, artistice şi sociale. 
 
ROLUL ORGANIZAŢIEI SOLICITANTE:  
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Intenţia primordiala 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. 
 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI:  
 
Tabara Internaţionala de Creaţie Plastică Rubin-Dubova” (2009) a fost realizată de Fundaţia Culturală 
Rubin cu sprijinul Consiliului Judetean Timiş şi Primăria Dubova. 
 

 
I.1.3. Acces Art – Festival de workshop şi performance 

ediţia a II-a, Timişoara, 31 octombrie - 1 noiembrie 2009 
 

 
 

Proiectul se înscrie în programul Arta în stradă, 
iniţiat de Fundaţia Rubin în 2003.  Proiectul a constat în 
organizarea unui Festival de Workshop-uri Interactive şi 
Performance-uri din sfera artelor în cadrul cărora 
cetăţenii timişoarei şi-au  demonstrat sau dezvoltat, după 
caz, abilităţile şi talentul artistic. 
 
Timp de două zile s-au desfăşurat o serie de ateliere de 
creaţie: Atelier de creaţie lampioane şi Măşti, Atelier de 
jonglerie, Volumetrie din nuiele, lut şi paie,  Măşti din 
hârtie refolosită, Atelierul de bijuterii din ceramic, 
Workshop LIGHT PAINTING, Workshop linogravură, 
Atelier de pictură “O toamnă colorată“,Atelier de pictură 
pe sticlă “Imitaţie de vitralii“.  
 
Din program au făcut parte şi Performance-ul /Instalaţie 
“UMBRELELE” (Ştefania Becheanu, Adrian Raţă), 
expozitia de fotografie Manyfest –editia a III-a, Chillout 
spot – Manyfest, şi Proiecţie de scurt metraje – ManyFest. 
 
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. 
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ROLUL ORGANIZAŢIEI SOLICITANTE  

 
Prin ACCESART - Festival de workshop şi performance Fundaţia Rubin 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.  
 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI:  
Ediţia a II- a a festivalului Acces Art a fost realizată de Fundaţia Culturală Rubin cu sprijinul următorilor 
parteneri culturali: ManyFest, The Serious Road Trip România şi Asociaţia Cloud Factory. 

 
I.1.4. Tabăra Pastel Urban, ediţia a II-a 

(29 octombrie – 1 noiembrie 2009) 
 

“Fundaţia Culturală Rubin continuă în această toamnă 
strategia de consolidare a brandului Timişoarei, dând 
startul celei de-a doua ediţii a Taberei de Pastel Urban 
(TPU), eveniment artistic unic în România. 12 artişti din 
Timişoara scot arta în stradă timp de patru zile. Tabăra 
„Pastel Urban” este unicul eveniment artistic din ţara 
noastră unde creatorii abordează cu stricteţe tehnica pură 
a pastelului, afară din atelier.  
„Ne încăpăţânăm să arătăm arta cu degetul, să o scoatem 
în stradă, pentru a o face vizibilă. Timişorenii trebuie să 
conştientizeze că trăiesc printre artişti geniali, împreună 
cu care ne-am propus să imprimăm în memoria colectivă 
imagini colorate despre oraşul nostru. TPU este constanta 
pe care noi, Fundaţia Rubin, considerăm că trebuie să o 
oferim Timişoarei, prin crearea unor imagini –etalon, 
care surprind arhitectura şi spiritul locului”, adaugă 
Stelian Cirţ, preşedintele Fundaţiei Rubin.”  
 
Proiectul „Tabăra Pastel Urban” - Timişoara 2009 a 
vizat, 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 aceasta ediţie a Taberei de Pastel Urban reprezintă nume sonore de pe scena artistică 

timişoreană: Ana Adam, Sorin Bijan, Horia Bojin, Elicondiu Iovan, Gheorghe Fikl, Tiberiu Giucă, 
Matyas Laszlo, Septimiu Sîrbu, Aurelian Scorobete, Cristian Sida, Nada Stojici şi Leon Vreme. 
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LANSAREA TABEREI PASTEL URBAN 

(29 octombrie 2009) 
 
Joi 29 octombrie s-a lansat tabara Pastel Urban 

printr-o conferinta de presa ce a avut loc la Papillon Cafe 
alaturi de cei 12 artisti, organizatori, consultantul artistic al 
taberei Horia Bojin si invitatii din mass-media si presa scrisa. 

 
 
EVENIMENT „ORASUL, PASTELUL, 

ARTISTUL SI UMBRELA” – Piata Unirii (31 
octombrie 2009) 

Fundatia Rubin a organizat un eveniment unic in 
cadrul acestei tabere si anume o intalnire a celor 12 artisti, in 
Piata Unirii, in fata Palatului Baroc, unde printr-o regie bine 
pusa la punct (fotolii, canapele, sevalete etc)  a creat o 
atmosfera inedita. Participantii si-au demonstrat abilitatile 
artistice, pe un sonor de muzica jazz si cu o deosebita 
eleganta.  

 
EXPOZIŢIA TABEREI PASTEL URBAN, 
ATELIERUL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI 

TIMISOARA (12 - 26 noiembrie 2009).  Cele 24 de pasteluri realizate de participanţi în timpul taberei au 
fost expuse la Atelierul de Urbanism al Municipiului Timisoara. În deschiderea evenimentului au rostit câteva 
cuvinte Robert Şerban – scriitor si Cirţ Stelian – preşedinte Fundaţia Rubin. 

 
EDITAREA CATALOGULUI TABEREI PASTEL URBAN 
Fundatia Rubin a editat catalogul acestei editii a Taberei Pastel Urban, catalog ce contine cele 24 de lucrari in 
pastel, precum si poze cu artisti la lucru, impresii si Cv-urile artistilor. 
 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI:  
Ediţia a II-a a  Taberei Pastel Urban a fost realizată de Fundaţia Culturală Rubin cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Timişoara, al Consiliului Local Timişoara, al Atelierului de Urbanism  Timişoara. 

 
 

I.1.5.  Expoziţii şi lansări 
 
LANSARE DE CARTE, Papillon Cafe, 24 noiembrie 
2009. 
 
Cafeneaua Papillon din Timişoara (Piaţa Unirii nr. 8) a 
găzduit marţi, 24 noiembrie, de la ora 18, în cadrul 
proiectului „Timişoara în cărţi”, lansarea volumului de 
poezie “O căruţă încărcată cu nimic/ Ein karren beladen mit 
nichts” (editura Brumar), de Ioan Es. Pop, Peter Sragher şi 
Robert Şerban, cât şi un recital al celor trei scriitori. 
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RECITAL DE POEZIE SI PROIECTII DE SCURT METRAJ Cenaclul “Dan Pavel” 
Timisoara si Cenaclul “Stare de urgenta” Chisinau, sambata 12 decembrie 

In ziua de sâmbătă, 12 decembrie, ora 17 a avut loc: atelier de creaţie - Cenaclul Pavel Dan 
(Timişoara) şi Cenaclul Stare de Urgenţă (Chişinău) urmat de o proiecţie de film Ghenadie Popescu, în 
cadrul proiectului INTERFERENŢE TIMIŞOARA-CHIŞINĂU. 

LECTURI PUBLICE: IOAN ES POP, DOINA LEONID, MONICA STANILA, OANA 
CATALINA NINU 14 decembrie 2009 

 
 

EXPOZIŢII 2009  
 

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.          

În deschiderea vernisajelor acestor expoziţii au rostit cuvinte 
scriitorul Robert Şerban, artistul plastic prof.dr.univ Suzana 
Fantanariu, artistul plastic Horia Bojin, vicepreşedintele Uniunii 
Artiştilor Plastici Timişoara, pictorul Sorin Nicodim, fotograful 
Lucian Spătariu, iubitoarea de arta Ilinca Ilian, prof Lucian Ionica 
(TVR) 
 
1. Expoziţie de fotografie “Image from the clouds”, Ana Maria 
Teodorescu, 16-29 Ianuarie 2009, Papillon Cafe. 
 
2. Expoziţia de grup a sectiei de grafica, anul I, 29 ianuarie – 13 
februarie 2009, Papillon Cafe. 
In deschidere a vorbit artistul plastic Suzana Fantanariu 
 
3. Expoziţie de desene „Lorena and friends”, Lorena Garoiu, 13-26 februarie 2009, Papillon Cafe. 
 
4. Expozitie de fotografie „Femme”, Lucian Spatariu, 26 februarie-12 martie 2009, Papillon Cafe 
 
5. Expozitie de pictura „Trecut...prezent”, Irina Bernaz, 12 – 26 martie 2009, Papillon Cafe. 
”...prezentul este ceva ce se înrădăcinează adânc în trecut. Sau, pentru a formula altfel, prezentul e spaţiul în 
care trecutul se reflectă ca o imagine fidelă într-o oglindă sau ca un sunet repetat precum ecoul. Ciudat, 
interesant transfer: trecutul este, în fond, ceea ce ne este prezent. Iar prezentul nu este decît un trecut 
actualizat. Trecut prezent şi prezent trecut: jocul acestor transferuri, acestor interferenţe este ceea ce, într-o 
oarecare măsură, am încercat să arăt în volumul deja eliberat al culorilor mele.” (Irina Bernaz) 
 
6. Expoziţie de fotografie “Contraste”, Andreea Bodor, 26 martie – 9 aprilie 2009, Papillon Cafe. 
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7. Expoziţie de desene „La firul ierbii”, Manuela Marchis, 9-
30 aprilie 2009, Papillon Cafe 
“Seria de desene înfăţişează omul cu diferitele sale personalităţi 
teatrale, ce ţin de  lumea formelor, în diferite ipostaze ale 
transformării şi creşterii acestuia. 
Din punct de vedere reprezentativ personajele se aseamănă cu 
toate tipurile de vietăţi pe care le găsim în natură, copaci, 
insecte, flori, adică cu tot ceea ce se naşte, ia formă şi moare. 
Personajele se regăsesc în diferite momente de dezvoltare cât şi 
în diferite stări emoţionale din timpul vieţii. Ele sunt portrete de 
expresie observate din viaţa de zi cu zi, încărcată simbolic de 
aceleaşi teme: naştere, viaţă şi moarte.  
Cochilia are un rol important în contrucţia desenelor, simbol al 
fecundităţii, este aici stâns legată de ideea de moarte, lumea 
subterană trecătoare, impuritatea cărnii, coborârea  sufletului în 
materie prin reîncarnare, asemeni seminţei înapoi spre lumină”. 
(Manuela Marchiş)   
 
8. Expoziţie „La poudriere”, Oana Furca, 30 aprilie – 15 mai 
2009, Papillon Cafe. 
 
9. Expoziţie de fotografie, Studentfest, 15 – 28 mai 2009,  
Papillon Cafe. 
 
10. Expoziţia de fotografie „Scenografii temperate”, studentii 
anul I, jurnalistica, 28 mai-25 iunie 2009, Papillon Cafe  
In deschidere a rostit cateva cuvinte prof. Lucian Ionica. 
 
11. Expoziţiei de pastel, “Eu sunt...”, Emilia Sârghi, 25 iunie – 
16 iulie 2009, Papillon Cafe.  
 
12. Expoziţia de fotografie „Timisoara altfel” cursantii 
cursului foto, 16 iulie – 15 octombrie 2009, Papillon Cafe. 
 
13. Expoziţia Internaţionala de Creaţie Plastică Rubin-

Dubova, 14 - 31 august 2009, Galeriile Popa’s. (detaliată în capitolul referitor la tabără) 
 
13. Expoziţia Taberei Internaţionale de Creaţie Plastică Rubin-Dubova, 15- 30 septembrie 2009, Casa 
Artelor, Galeria Pygmalion (detaliată în capitolul referitor la tabără) 
 
14. Expoziţiei „Desene, grafica si monotipii”, Emilian Rosculescu (Papi), 15 octombrie – 5 noiembrie 
2009 Papillon Cafe. 
 
15. Expoziţie de grafica „Schimb de ganduri”, Cosmin Drula, 5-26 noiembrie Papillon Cafe. 
 “Într-o lume din ce in ce mai haotică, o lume meschină preocupată de interese mărunte, o lume aflată mereu 
în mişcare într-o viteză enormă de dezvoltare, simt nevoia de a lua un moment de respiro, de a spune " stop " 
si de a-mi pune ordine in ganduri. 
Proiectul pe care il propun are ca scop principal comunicarea , schimbul de idei de sentimente şi 
trăiri.Gândurile sunt cele care pot umple inimile noastre cu bucurie sau tristete. 
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Fiecare dintre noi are propriile gânduri pe care suntem pe deplin stăpâni.Fără ele visele şi viaţa nu ar prinde 
contur. 
Din miile de gînduri care ne trec prin minte in timpul unei zile unele devin realizabile altele nu , un gând poate 
nărui o lume sau o poate face mai fericită….un gând poate aduce bucurie sau speranta….. astfel doresc să 
creez un cadru de contemplare un cadru în care fiecare participant la expoziţie să îşi de-a drumul imaginaţie si 
să işi lase liber gândurile cel puţin pentru câteva momente….” 
Cosmin Drulă , Timişoara 2009 
 
16. Expoziţia Taberei de Pastel Urban Timişoara, ediţia a II-a, 12-26 noiembrie 2009, Papillon Cafe 
(detaliată în capitolul referitor la tabără). 
 
17. Expoziţie de fotografie  “Light Painting”, Cosmin si Alina Damian, 5 noiembrie – 17  Papillon Cafe. 
 
18. Expoziţia de pictura „Ferestre spre viitor”, Robert Hergane, 17 decembrie 2009 – 7 ianuarie 2010, 
Papillon Cafe 
 
SPONSOR: Papillon Cafe Timişoara 
 
 

I.2. PROIECTE DE FORMARE 
 

I.2.1. Upgrade yourself- Curs de Fotograf acreditat CNFPA 
 
În 2009 Fundaţia Rubin a autorizat Cursul de Fotograf  singurul curs de acest gen 
acreditat din Timisoara. Diplomele sunt eliberate de catre Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului, si de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse si 
sunt recunoscute atat la nivel national cat si in tarile Uniunii Europene. Programul 
se adreseaza tuturor celor interesati de domeniul fotografiei.  

In decursul acestui an au terminat cursul 3 grupe de cursanti, în total 57 de 
cursanţi instruiţi. 

 
 
 

I.2.2. Mobilitate transfrontalieră turistică şi economică – 
 motor al dezvoltării locale 

 
SCOPUL PROIECTULUI 

 Realizarea unei creşteri economice a celor două zone - Kikinda şi Dubova - prin atragerea de turişti şi 
investitori - la nivel transfrontalier - folosind servicii integrate pentru informare, training şi consultanţă. 
OBIECTIVE 
• Promovarea directă a capacităţii turistice şi economice a celor două zone prin organizarea unor Târguri, care 
să prezinte ofertele turistice şi oportunităţile de afaceri ale celor două zone. 
• Specializarea resurselor umane având ca rezultat ofertanţi de servicii turistice şi IMM-uri capabile să 
elaboreze strategii de dezvoltare, colaborare şi marketing transfrontalier folosind Internetul. 
GRUPURI ȚINTĂ 
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Administraţiile publice locale din Kikinda şi Dubova, 
actori şi promotori ai activităţilor turistice din cele două 
zone (IMM-uri, agenţii de turism, ONG-uri etc) 
şireprezentanţi ai firmelor care doresc să investească în cele 
două zone. 
ACTIVITĂȚI 

A. Informare 
·         A.1Inventarierea şi crearea unui sistem de promovare şi 

updatare în timp real a ofertei turistice şi economice a celor 
două zone, printr-un portal web; 

·         A.2 Promovarea celor două zone organizând Târguri de 
Promovare Turistică la Kikinda şi la Dubova; 
- Târgul de promovare turistică şi economică Dubova (12-13 
Iunie 2009) 
- Târgul de promovare turistică şi economică Kikinda (3 - 4 
Iulie 2009). 

B. Formare - Sesiuni de training 
·         B.1 Pentru actorii implicaţi în dezvoltarea serviciilor turistice 

- Relaţii publice (7 - 10 Mai 2009) 
- Instrumente de marketing transfrontalier (14 - 17 Mai 2009) 

·         B.2 Pentru actorii implicaţi în dezvoltarea de afaceri 
transfrontaliere 
- Legislaţie import-export. Firme mixte (19 – 22 Martie 2009)  
- Dezvoltarea strategică a afacerilor transfrontaliere (2 – 5 
Aprilie 2009) 
- Marketing electronic (23 – 26 April 2009) 
BENEFICIARI 
Direcţi: 
• ai sesiunilor de formare: 75 persoane (5 sesiuni de 
formare*15 pers./sesiune) 
• a celor 2 târguri de promovare: 80 persoane (40 persoane 
/târg) 
Indirecţi: 
• al portalului web www.sme.dkmt.fundatiarubin.ro 
 şi ai bazei de date (inclusiv lista de distribuţie): minim 300 
agenţi economici/an. 
  
COSTUL ACŢIUNII   
51.297 EURO din care 6297 EURO contribuţia Fundaţiei Rubin. 
 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI: Uniunea Europeană prin Phare CBC România-Serbia 2004-2006 - 
45.000 EURO. Partenerul în acest proiect a fost Primăria Kikinda, Serbia. 

 
 
 
 
 

http://www.sme.dkmt.fundatiarubin.ro/the%20project/kikindafair.php
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II.  Parteneriate culturale 
 
 

II.1. PROIECŢII DE FILM 
 

1.1 ONE WORLD ROMANIA Proiecţii de film 
(9&12 MAI 2009 Papillon Cafe) 

 
One World Romania este primul festival de film documentar dedicat 
Drepturilor Omului din Romania ce a ajuns in 2009 deja la a doua 
editie.  
Ca si anul trecut, in organizarea festivalului, Centrul Cultural Ceh a 
implicat voluntari, in mare parte din randul studentilor. Scopul sau 
este de a ajuta cu mai multe informatii si discutii acest proces de 
constientizare si de a promova o mai mare implicare in viata sociala. 
In momentul de fata cercurile profesioniste de documentar insista pe 
importanta proiectelor plurimedia si a modelelor participative 
capabile sa coaguleze acele nise de public caracterizate de interesul 
pentru anumite zone tematice. One World Romania isi doreste sa fie 
o astfel de platforma pentru spectatorii romani care se definesc 

simultan ca cinefili si cetateni. One World Romania este un act de angajare cerebrala si emotionala intr-un 
prezent deschis si descris de o lectura politica. 

La Timişoara o parte dintre evenimente au fost gazduite de Papillon Cafe cu sprijinul Fundaţiei 
Rubin. Au fost proiectate cu această ocazie filmele All White in Barking, Charging the Rhino, Burma Vj. 
 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI  
Organizatorul acestui eveniment a fost Centrul  Cultural Ceh Bucureşti. 
 

1.2 PROIECTII DE FILM BEST FILM BRASOV 
11-12 aprile 2009 

 
Best Film Braşov împreună cu Fundaţia Rubin şi Papillon Café au organizat o proiecţie de filme din 
cadrul Festivalului de Film, în 11-12 aprilie 2009.  
 
 

II.2 WORKSHOPURI 
 

2.1 WORKSHOP HANDMADE “NORI INCONDEIATI” 
- CLOUD FACTORY 
 

În zilele de 11 şi 12 aprilie 2009, intre orele 12-19, Cloud 
Factory cu sustinerea Fundatiei Rubin au iesit in strada pentru a 
mai dedica un eveniment obiectelor lucrate de mână. 
„Nori Incondeiati” a fost un eveniment cultural unic unde oamenii 
au avut ocazia de a participa activ la creaţiile şi tehniciile de 
expresie: mărgele din hartie pictate, cercei fistichii, genţi, haine 
îndrăzneţe si cutii colorate, fac obiectul unui eveniment unicat 
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pentru Timişoara. 
Strada Goldis a Fundatiei Rubin a gazduit membrii comunitatii Cloud Factory ce au propus o expozitie inedită 
de creaţii handmade, muzica, ceai ecologic, workshop-uri, pentru cei interesaţi să-şi stimuleze latura creatoare. 
În cele două zile ale evenimentului „Nori Incondeiati” dedicate „Sarbatorii Pastelui” s-au desfăşurat: 
workshop-ul pe tema ecologica „Nu Fi Pungas!”cu plase de pinza pictate, asta in ideea de a renunta la punga 
de plastic pentru una mai rezistenta. Workshop de jonglerii cu Serious Road Trip Romania si bineinteles 
expozitia de obiecte lucrate manual ale diferitilor artisti : ZaZa, Amima, Kimiru Bijoux, Mu-sai , Tomatodrag, 
Multe chestii, Zona Quilt, Exquisite Muffin si lista poate continua. 
Evenimentul a avut şi o puternică componentă ecologică, promovând reciclarea prin reutilizare. O bună parte 
din artişti recuperează materiale vechi şi le integrează în operele lor, conferindu-le astfel o nouă utilitate. 
Cloud Factory este o mişcare anti-uniformizare care oferă soluţii originale pentru un stil de viaţă modern. Cei 
treizeci de artişti s-au adunat în jurul ideii că fiecare persoană este unică şi merită produse unicat prin care să-
şi exprime personalitatea. Expoziţia de „Nori Incondeiati” a continuat seria de manifestări care urmăresc să 
promoveze comunitatea handmade din vestul ţării, să o aducă în atenţia celor care apreciază frumosul şi 
originalitatea. 
 

2.2 WORKSHOP STREET DELIVERY 
În cadrul proiectului “Street Delivery”, 
iniţiat de Cărtureşti, Fundaţia Rubin a avut deosebita plăcere 
de a învăţa publicul doritor tehnica linogravurii, benzilor 
desenate şi cea a marker-art-ului. Participanţii au arătat un 
deosebit interes în timpul acestor workshop-uri, participând cu 
entuziasm la toate etapele tehnice şi creative 
atât în cazul linogravurii cât şi a marker-art-ului, unde aceştia 
au experimentat şi şi-au testat imaginaţia creatoare. 
 

II.3 STUDENTFEST 2009 
Fundaţia Rubin  are un istoric lung de colaborare cu organizatorii Student Fest-ului. Student 

Fest împreună cu Grupul Expose şi cu susţinerea Fundaţiei Rubin au organizat un workshop de fotografie, 
duminică 17 mai 2009. Deasemenea  s-a derulat şi un concurs pentru amatori, un concurs de fotografie cu 
tema “Urma”. Acest proiect s-a finalizat cu o expoziţie de fotografie în Papillon Café.  

 
 

II.4  FESTIVALUL 
PLAI  2009 

 
 Fundaţia Culturală Rubin a organizat în cadrul 
festivalului Plai 2009 (locaţia: Muzeul etnografic, Timişoara, 
luna septembrie) o serie de workshop-uri interactive:  
Workshop bijuterii din ceramică , Workshop linogravura, 
Workshop pictură , Workshop pictură pe sticlă: Imitaţie de 
vitralii . 

Ediţia din 2009 a fost a doua ediţie la care Fundaţia 
Rubin a participat cu activităţi culturale la Festivalul Plai. 

 



 

 
 

 RAPORT ANUAL 2009  
 

FUNDAŢIA   RUBIN   

15 

 

 

II.5 EXPOZITII 
 

2.1 EXPOZITIE DE FOTOGRAFIE 
 BEGA BULEVARD 

 
 

Primăria Municipiului Timişoara, în 
colaborare cu Societatea Germană pentru Cooperare 
Tehnica (GTZ) şi alţi parteneri, au organizat în perioada 
19-21 iunie 2009, Festivalul “Bega Bulevard”, care 
anul acesta s-a aflat la a doua ediţie. Festivalul a avut loc 
între Podul Tinereţii şi Podul Traian. 

“Bega Bulevard” doreşte să atragă atenţia timişorenilor asupra importanţei canalului Bega pentru oraş şi 
asupra posibilităţilor de recreere, agrement, sport sau divertisment pe care acesta le oferă. 
Agenda festivalului a cuprins o serie de concerte, spectacole de teatru, de foc pe canalul Bega şi malurile sale, 
focuri de artificii pe muzică, activităţi sportive, cursuri de dans în aer liber, dar şi numeroase activităţi pentru 
copii, ateliere de desen, jonglerii, expoziţii, activităţi culturale şi artistice. 

Fundaţia Rubin a organizat cu această ocazie o expoziţie de fotografie semnată de Cosmin Damian, 
Lucian Spătariu şi Laura Ardelean cu tema “Bega”. Expoziţia a putut fi vizitată în cele 3 zile de festival, 
respectiv 19-21 iunie 2009.  
 
 
 

2.2 REINVENT CAZARMA „U” - EXPOZITIE DE PROIECTE 
Proiect al EXPOSEARHITECTURE 

  
 
Arhitecţi din România şi Italia şi-au dat întâlnire 

la Timişoara în cadrul unui workshop internaţional -
 „Reinvent Cazarma U”. La eveniment au participat 
specialişti şi studenţi de la prima Facultate de Arhitectură 
„Ludovico Quaroni” din Roma şi Facultatea de 
Arhitectură din cadrul Universităţii Politehnica din 
Timişoara. Workshopul s-a finalizat cu o expoziţie de 
proiecte realizate de studenţii celor 2 facultăţi, expoziţie ce 
a avut loc cu sprijinul Fundaţiei Rubin, în 6 octombrie 
2009 pe străduţa de lângă Papillon Café.  

 
 
 
 
 

ECHIPA FUNDAŢIEI RUBIN 
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