
Anexa nr. 11a H.C.L. nr. 271/2.013

Sfantu Gheorghe - Capitala Culturala a Tinutului Secuiesc (2013-2016)
CULTURA LA EA ACASA!

Programul multianual "Sfantu Gheorghe - Capitala Culturala a Tinutului Secuiesc" prop us spre derulare
de Biroul Imagine, Organizare Evenimente Culturale , Tourinfo este mai mult decat 0 serie de evenimente,
este un intreg pachet de activitatl care are ra baza un sistem de valori !iiobiective strategice bine stabilite,
care, pe de 0 parte, la nivel local, duce la imbogatirea valorilor culturale, jar pe de alta parte, la nlver
regional, 'lor face posibila construirii brandului ora!iului Sfantu Gheorghe, ca !iicapitala curturala.

Initiativa "Sfantu Gheorghe - Capitala Culturala a Tinutului Secuiesc" are ca seop eonsolidarea
potentialului cultural a re!iedintei de judet, dar in acera!ii timp !ii pozitionarea municipiului Sfantu
Gheorghe ca !iicentru cultural al regiunii.

OBfECTIVESTRATEGICE

Obiectivele strategiee sunt bazate pe un ~ir de consultatii cu institutii culturale, cu ONG-ri
din domeniul culturii ~i cu arti~ti, ai diror opinii ~i sugestii au fost luate in considerare in
elaborarea urmatoarelor obiective.

1. Educatie culturalii - Arta pentru toti

Scopul este acela de a asigura tinerilor dar !ii a locuitorilor ora!iului alternative la produsele culturaJe
oferite mai ales de mass media. Campania vizeaza oferirea produselor culturale care au in vedere valorile
clasice dar ~idemersuriJe culturii contemporane in a~a fel ca publicul sa fie interesat.
Pentru atingerea acestor obiective in randu1 tineri10r, joaca un rol foarte important institutiile de
invatamant, iadn cazul adultilor mesajele persona Ie clare 'lor juca un raj decisiv.

2. Arta in strada - Cultura alternativa ca$tiga teren

Pentru ca procesul de creatie $i creatia in sine sau experienta esteticii sa fie vazut $i simtlt de un public
cat mai larg, dorim sa aducem arta!it toate aspectele creatiei in spattul public, sa 0 facem accesibila!ii in
afara mediului cultural conventional.
Astfer, aSiguram posibilitatea experimentiirii ~i celor care altfel, nu soar intalni cu astfel de experiente.
Publicul se va intalni in spatii publice cu arta ~i cultura, astfel exista posibilitatea sa-I prinda gustul, iar
iubitorii de cultura 'lor putea sa se bucure de arta ~i de evenimenteJe culturale $i in cursul activitiitilor
curente zilnice. AceasUi campanie va permite trecerea intre diferite ramuri ale artei, ~i in acela~i timp
dizoiva limitele dintre cultura mainstream $i alternativa.

3. Ambasadori culturali - Tranzactii culturaie - Cre$terea valorilor

Introducerea conceptului Sfantu Gheorghe, ca ~i centru cultural. Scopui este organizarea unor programe
culturale care 'lor atrage consumatorii de cuitura ~idin alte ora$e. Evident, nu presupunem doar migratia
publicului, ci dorim ~ieircuitui produselor culturaie: nu numai prezentarea arti$tiior din regiune, din lara



in Sfantu Gheorghe dar $i prezentarea valorilor noastre culturale in afara ora$ului. Dorim $i infiintarea
unui forum profes;onal, unde tinerii arti$ti se pot desta~ura ~i se pot prezenta.

Acliunile in vederea atingerii acestor objective var fi derulate cu ajutarul angajalilar Biroul

Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo, precum ~i a unar colaboratori extern; cu

expertiza in domeniu.

ANI TEMATICI

Aceasta initiativa a avut doua precedente importante: "Sfdntu Gheorghe - OfO$ de 550 de oni", $i "S/dntu
Gheorghe, capitola culturola Si de tine ret a TinuWlui Secuiesc", serie de evenimente organizata de
munidpalitate in 2011 ~i 2012. Drept urmare, am considerat ca fiind necesar sa se stabileasca 0 perioada
de timp, 2013 - 2016, in care Municipiul Sfantu Gheorghe sa fie Capitala Culturala a Tinutului Secuiesc.
De asemenea, am considerat ca flind foarte importanta sublinierea anilor tematid in cadrul programului.

Am stabilit cinci domenii care reflecta cu mare fidelitate harta valorilor din Sfantu Gheorghe: muzica,
literatura, arta teatrala, arta popular;} $; arta vizual.t Acesta fiind punctul de porn ire, s·au nascut ideea
anilor tematid pentru patru ani:

• Anul sunetului $i al cuvantului (2013)
• Anul jocului (2014)
• Anul traditiei (2015)
• Anul imaginii (2016)

in ace$ti ani tematici vor fi organizate programe culturale $i din celelalte domenii, dar evident, accentul se

va pune pe domeniul subliniat. Programul va crea un spatiu comun pentru conduditorii institutiilor ~i
pentru oamen;i de cultura independenti, acesta facand posibile performantele culturale mult mai
puternice atoll in regiune, cat $i acas;}.
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Programul multianual "Sfiintu Gheorghe Capitala Cultural:i a Tinutului Seeuiesc"

SIGLA

Explica1ia simbolurilor utilizatc in sighi

1. Anul sunelului ~ia cuvanluiui - muzicA ~iliteraturo: 0 parte dintr·un instrument muzical.

2. Anul jocului - arti1teatralli: a papu~a de marioneta, ca simbol a artei teatrale.

3. Anu! lraditiei - arta populara: 0 Ooare, ca mOliv popular.

4. Anul imaginii - aria vizuala: 0 parte dintr-un creion, dar care poale fi inlcrprelat ca $i diferite

instrumente de arte piaslice.


