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Asociația SOLIDART, în parteneriat cu Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană,
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi - Reprezentanţa în România
(U.N.H.C.R.), Universitatea de Vest Timișoara, One World Romania și Ambasada organizează
ediția II a primului festival de artă cu și despre refugiați din România.
Timişoara Refugee Art Festival (TRAF) este un festival iniţiat în 2017 care reuneşte diferite
expresii artistice cu scopul de a pune în discuţie migraţia forţată la nivel naţional şi internațional
și de a aduce împreună comunitatea gazdă cu cea de refugiați.
Ediţia din 2018 a Timișoara Refugee Art Festival se va desfășura în perioada 10-13 mai și
gravitează în jurul temei Subiectificare, un posibil răspuns la obiectificare, propus ca efect al
înțelegerii, empatiei și încrederii. Oamenii nu sunt obiecte. Oamenii nu sunt cifre. Oamenii nu
sunt unelte. Oamenii nu sunt marfă. Marfa are etichete. Oamenii nu. Oamenii sunt persoane, sunt
indivizi, sunt fiinţe cu emoţii, nevoi şi voinţă. Fiecare are dreptul de a fi subiectul propriei sale
vieţi.
În cadrul festivalului vor avea loc spectacole de teatru, concerte, expoziții de artă contemporană,
proiecții de film, o conferință academică, un workshop de fake news, un seminar pentru
jurnaliști, activități pentru copii și multe altele.
Flavius Ilioni Loga, coordonator TRAF: „Ne dorim să aducem in atenția timișorenilor și nu
numai că oamenii cărora statul român le-a acordat o formă de protecție, refugiați în termenul
legal al cuvântului, sunt aici și au nevoie de comunitate pentru a se integra. Lucrăm cu oameni
care sunt în acest proces, lucrează, merg la școală, au învățat limba română și nu avem motive
de frică sau ignoranță. Integrare fara sprijinul comunității nu există. Vrem sa aratăm, prin artă,
umanitatea refugiaților și căă există mai multe lucruri care ne unesc decât care ne separă”
Mai multe informații și descrieri ale artiștilor și invitaților prezenți la Timișoara Refugee Art
Festival puteți găsi pe pagina noastră de facebook, evenimentul „TRAF #2”:
https://www.facebook.com/events/402332140178426/permalink/404836039928036/ sau pe
www.solidart.online/proiecte/traf/

Pentru o buna organizare, jurnaliștii care doresc să paticipe la eveniment sunt rugați să se înscrie
aici https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh5kf_EBdckR3KW6SEab0VgJCpcc4BcKjX
EVuOHLZGUgtjLQ/viewform . Doar jurnaliștii înregistrați vor beneficia de interviuri cu artiștii
și cu organizatorii.
Programul TRAF 2018
Joi, 10 mai 2018:
--- Dezbatere Academică „Alături de Refugiați” de la 18:00 la Universitatea de Vest din
Timisoara, amfiteatrul A01 cu Mircea Barbu, Gabriela Leu, Ali H Saeed, Oana Joumah, Simina
Guga, Flavius Ilioni-Loga, cu sprijinul UNHCR România
Vineri, 11 mai:
--- 10:00 la AMBASADA, Seminar pentru jurnaliști (pe bază de înscriere) cu Nick Thorpe
(BBC), Mircea Barbu (NCN TV Cluj) și Gabriela Leu (UNHCR)
--- 18:00 la AMBASADA, deschiderea festivalului, proiecția filmului „Three of us” regia Mauro
Maugeri, IT, 2017
--- 20:00 la Basca, Vernisajul expoziției „Skin Off” Regina Damian
--- 21:00 la Basca - jam session de percuție cu Da Cân'Toba Mea
--- 22:30 la Basca - after party intercultural
Sâmbătă, 12 mai:
--- 11:00 la AMBASADA, workshop de fake news (pe bază de înscriere) cu Mircea Barbu
(jurnalist NCN TV Cluj)
--- 11:00 - 16:00 la AMBASADA, Mi(g)rare - interviuri și storytelling despre migrație cu Andrei
Ursu
--- 14:00 la AMBASADA, proiecții de scurt metraje pe tema migrației (I)
--- 16:00 la AMBASADA, proiecția filmului „Another News Story”, regia Orban Wallace, UK,
2017 în colaborare cu One World Romania
--- 18:00 la Basca, Subiectificare - spectacol de Teatru Forum, regia Ana-Maria Cazacu și Victor
Dragos
--- 19:30 la Basca, concert The Seeds of Freedom cu ACE și Bety Pisică, muzica Octavian
Horvath
--- 20:30 la Basca, concert TREES Orchestra, în parteneriat cu Asociația Timișoara Capitală
Culturală Europeană
--- 21:30 la Basca - proiecții de videoclipuri și afterparty intercultural
Duminică, 13 mai:
--- 11:00 - 16:00 la AMBASADA, Mi(g)rare - interviuri și storytelling despre migrație cu Andrei
Ursu
--- 11:00 la Basca, ateliere comunitare pentru copii și adulți
--- 12:00 la Basca, picnic intercultural
--- 14:00 la AMBASADA, proiecții de scurt metraje pe tema migrației (II)
--- 17:00 la Basca, spectacol lectură „Animal Crossing” de Andrei Ursu și Victor Dragos, cu
Costa Tovarnisky, Bogdan Spiridon și Ana-Maria Cazacu
--- 18:00 la AMBASADA, proiecția filmului „Stranger in paradise” (r. Guido Hendrikx, NL,

2016
--- 20:30 pe Podul de Fier (str. Andrei Mureșanu), concert Roots Revival, în parteneriat cu
Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană
Vă așteptăm cu drag!
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