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5.000 de lei poti sa primesti de la ARCUB daca
ai o idee pentru un proiect cultural
ARCUB a lansat programul „Bucuresti RE:imaginat” - Burse de idei pentru
proiecte culturale, componenta a mecanismelor de sprijin destinate sectorului
creativ din Bucuresti. Programul se adreseaza domeniilor culturale care
includ, dar nu sunt limitate la: arte vizuale, arte performative, arhitectura,
peisagistica, arte digitale, educatie culturala, interventie artistica. Fiecare idee
de proiect selectata va primi o bursa in valoare de 5.000 lei, informeaza
News.ro, potrivit stiripesurse.
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Programul se desfasoara cu sprijinul Directiei Cultura, invatamant, Turism din cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu
Fundatia The Institute, DC Communication SRL, Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului
Arhitectilor din Romania, Nod Makerspace, Zeppelin, Attila Kim Architects si Insula 42.
Programul „Bucuresti RE:imaginat” este un apel de idei de proiecte culturale adaptate nevoilor si
contextului actual al Bucurestiului. Aflat la prima editie, programul „Bucuresti RE:imaginat” este
unul dintre instrumentele de sustinere si implicare a artistilor si a altor persoane fizice din
comunitatea creativa a Bucurestiului, active in dezvoltarea orasului.
Selectia ofertelor culturale se face de catre o comisie de experti culturali cu o activitate de

referinta in diferite domenii culturale (politici publice, arhitectura, urbanism, design, arte plastice,
patrimoniu, proiecte comunitare, marketing si comunicare), din care fac parte: Corina Suteu
(consultant cultural international, expert in politici publice culturale, fost ministru al culturii), Andrei
Bortun (CEO The Institute), Teodor Frolu (arhitect, antreprenor in industrii creative, co-fondator
DC Communication & The Ark), Stefan Ghenciulescu (arhitect, critic si cercetator in domeniul
arhitecturii si urbanismului, redactor-sef al revistei Zeppelin, conferentiar universitar in cadrul
Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”), Dorothee Hasnas (consilier pe patrimoniu si
curator Street Delivery din partea Filialei Teritoriale Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din
Romania), Attila Kim (arhitect si Comisarul Romaniei pentru Bienala de la Venetia), Tamina Lolev
(arhitect si co-fondator Nod Makerspace).
Scopul programului este de a dezvolta un portofoliu de idei care oglindesc nevoile culturale
majore ale orasului si de a contribui astfel la cresterea calitatii si atractivitatii spatiului public
pentru cetatenii orasului, la descentralizarea ofertei culturale din oras, consolidand si dezvoltand
in acelasi timp sectorului creativ din Bucuresti.
in urma apelului, vor fi selectate 35 de idei de proiecte culturale care vor fi sustinute ulterior in
vederea dezvoltarii si implementarii atat de catre ARCUB, cat si de catre partenerii programului si
alti parteneri si finantatori publici sau privati, prioritizand implicarea castigatorului bursei in acest
proces.
Principalele obiective ale programului „Bucuresti RE:imaginat” sunt identificarea unor idei de
proiecte transformatoare pentru Bucuresti care pot genera o schimbare in ce priveste calitatea
vietii in oras la nivel micro sau macro, dezvoltarea unui portofoliu de idei care raspund temelor si
nevoilor culturale majore ale orasului, incurajarea ideilor de proiecte inter/transdisciplinare care
propun noi perspective si moduri de actiune, cu impact pe termen lung si, nu in ultimul rand,
dezvoltarea unei retele si a unui mecanism de implementare si sustinere financiara a celor mai
bune idei in colaborare cu alti operatori si finantatori publici sau privati. Alaturi de aceste obiective
prioritare, noul mecanism de sprijin incurajeaza adresarea in subsidiar si a altor obiective
subordonate Strategiei Culturale a Municipiului Bucuresti 2016-2026.
Ideile propuse vor raspunde, in mod specific, cel putin uneia din urmatoarele teme ale
programului „Bucuresti RE:imaginat”:
REconectarea afectiva a locuitorilor Bucurestiului la orasul in care traiesc prin proiecte
participative, colaborative;
REcuperarea spatiului public de catre locuitorii orasului prin proiecte care propun modalitati noi
de folosire a spatiului public;
REdescoperirea istoriei orasului prin proiecte care documenteaza si pun in valoare istoria
orasului, a cartierelor sau a locuitorilor orasului;
REinventarea / REconectarea digitala prin proiecte care utilizeaza noile tehnologii digitale sau
multimedia ca instrument de reconectare a locuitorilor cu orasul;
REciclarea, REfolosirea, REsponsabilitatea fata de mediu prin proiecte care au in vedere
aspectele legate de mediu si dezvoltare sustenabila.
Apelul este deschis exclusiv persoanelor fizice sau grupurilor de persoane active in viata creativa

din Bucuresti, care pot face dovada activitatii culturale, artistice, educationale prin prezentarea
unui portofoliu din care sa reiasa experienta sa in domeniile enumerate mai sus. in cazul
solicitantilor cu o experienta mai mica de un an, se va lua in considerare voluntariatul in cadrul
unor programe si proiecte din domeniile enumerate, insotit de o scrisoare de recomandare.
Initiativa vizeaza oferirea unor burse de idei, in urma unui proces de select?ie, persoanelor fizice
active in comunitatea creativa din Bucuresti.
Valoarea totala a fondului se ridica la suma de 186.500 lei, care va putea fi alocata unui numar
maxim de 35 idei de activare culturala. Fiecare idee de proiect selectata va primi o bursa in
valoare de 5.000 lei (net).
Prezentul apel se va desfasura in trei etape: depunerea, selectarea ideilor si acordarea burselor
(octombrie - decembrie 2021), Incubatorul de idei (ianuarie-februarie 2022) si Targul de idei:
prezentarea publica a ideilor selectate (martie 2022).
Proiectele pot fi inscrise pana la data de 27 noiembrie 2021, ora 15.00, prin e-mail, la adresa
bursedeidei@arcub.ro. Lista documentelor necesare inscrierii este disponibila pe arcub.ro in
sectiunea Finantare - Burse de idei. Selectia ideilor finaliste din cadrul programului va fi anuntata
pe 7 decembrie 2021.
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