Vernisajul expoziției de fotografie Traseul refugiaților
în deschiderea
Festivalului de film documentar One World Romania

Marti, 10 mai, de la ora 17:00, va invităm la vernisajul expoziției de fotografie Traseul
refugiaților. Cuprinzînd fotografii realizate de trei fotografi români, Thomas Câmpean, Andrei
Pungovschi și Mircea Reștea, această expoziție (inedită și prin forma prezentării) documentează
ruta europeană a emigranților din toamna trecută. Cei trei fotografi sunt printre puținii care au
însoțit întregul traseu european al refugiatilor din Grecia, prin Macedonia, Serbia, Ungaria, Croatia,
Austria și pînă în Germania, surprinzînd momente pline de umanitate sau marcate de lipsa acesteia:
ajutor din partea anumitor autorități și comunități sau sîrmă ghimpată, garduri și gaze lacrimogene
din partea altora. Curatorii expoziției, Madalina Roșca si Paul Arne Wagner, vor fi prezenti la
vernisajul de la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania. Expoziția va fi deschisă
publicului în perioada 10-20 mai 2016 (L-V, 12:00-19:00)
Expoziția de la Centrul Multicultural prefațează festivalul One World Romania de la Brașov
(organizat de Asociația Culturală ARTBURG, în parteneriat cu Centrul Multicultural al
Universității, HOF, Reduta și Kunstadt), desfășurat în perioada 13-15 mai, și prezentînd 7 filme
documentare de excepție ce tratează probleme acute ale Europei și Orientului Apropiat: criza
refugiatilor, (in)justitia, violenta domestică. One World Romania este singurul festival de film
documentar și drepturile omului din România.
Filmul de deschidere al festivalului (vineri, 13 mai, ora 19:00, la Centrul Cultural
Reduta), Lampedusa în iarnă, tratează și el tema expoziției, o temă ca a marcat ultimul
an. Lampedusa e prima escala pentru emigrantii africani care încearcă să ajungă în Europa. Acum,
in plina iarna, turistii s-au intors acasa, refugiatii ramasi si-ar dori sa fie dusi pe uscat iar vaporul
care face legatura dintre insulă și Italia a luat foc. Primarul încearcă să mentina calmul comunității.
Mica comunitate de la marginea Europei e angajată într-o luptă disperată pentru demnitate și pentru
solidaritate cu cei pe care multi ii consideră drept principala cauză a crizei în desfasurare: africanii
emigranți.
Conceptul festivalului One World Romania la Brașov, susținut de organizatorul său principal,
regizoarea de film documentar Laura Căpățână-Juller, urmărește, prin filmele pe care le proiectează
și prin evenimentele organizate în jurul acestor proiecții, să prezinte subiectul drepturilor omului
într-o manieră sensibilă și accesibilă pentru un public cât mai larg. Toate filmele din festival sunt
urmate de discuții cu experți moderatori, încurajînd dezbaterea și implicarea publicului în
înțelegerea temelor sociale. Festivalul își propune să contribuie la informarea și educarea unei
comunități implicate cultural și social și la întărirea unei societăți civile active și puternice.
Intrarea la filme și evenimente este gratuită, în limita locurilor.

