
 

 

 

 

 

 
 

sTRAdART 

Festival de artă urbană 

 
APEL LA PROIECTE 

 
 
 
Întâlnire a noilor forme artistice urbane, sTRAdART, proiect franco-german, susŃinut de Fondul 
Elysée, reuneşte pentru al doilea an la Timisoara artişti francezi, germani si români în cadrul unei 
programări transdisciplinare şi originale. 
sTRAdART are drept scop introducerea noilor forme de creaŃie artistică în spaŃiul urban : arta în context, 
oraşul interactiv, noile arhitecturi şi noile peisaje urbane, arta mobilă, noile culturi urbane şi alte forme de 
apropriere artistică şi critică a oraşului. 
După ce a învestit la prima sa ediŃie vechea piaŃă centrală a cartierului Traian, sTRAdART îşi propune 
pentru această nouă ediŃie să lege vechile cartiere Traian, Cetate şi Iosefin, prin reaproprierea artistică a 
tramvaielor legând aceste trei cartiere destinate să devină spaŃii culturale mobile şi crearea unui parcurs 
urban în jurul acestei linii de tramvai. 
 
 
Pentru cea de-a doua ediŃie (22 – 29 iunie 2008), sTRAdART caută proiecte în domeniile 
performance, instalaŃii sonore, circ, arte vizuale, arhitectură, intervenŃii artistice în spaŃiul urban. 
 
Proiectele trebuie concepute în jurul metamorfozării unui obiect mobil, mai precis a unui tramvai 
/a unor tramvaie; se doreşte crearea unui parcurs artistic urmând parcusul normal al unui tramvai 
în oraş şi această metamorfozare să fie în strânsă legătură cu dezvoltarea durabilă şi echilibrată a 
oraşului.    
 
 
Principalele tematici artistice : 
Centru şi periferii / Smart City/Oraş inteligent / Mobilitate, reŃea şi ubicuitate / Decalaj, transgresiune şi noi 
formate artistice 
 
Proiectele artistice ce presupun interacŃiunea cu publicul vor fi de asemenea apreciate. 
Proiectele reŃinute vor putea, pe baza prezentării fişei tehnice şi a bugetului previzional să facă obiectul 
unui ajutor financiar pentru realizare. 
 
 
Data limită a depunerii dosarelor : luni 14 aprilie 2008 
 
Dosarul trebuie să conŃină : 

- prezentarea proiectului 
- biografia artistului 
- documentar foto/video (daca este cazul). 

 
Dosarele , obligatoriu însoŃite de fişa de înscriere completată, trebuie trimise : 
-  prin poştă la adresa : 
 
Centrul Cultural Francez / Festivalul sTRAdART 
Apel la  proiecte 
Bv. C. D. Loga, nr.46, 30020 Timişoara – ROMÂNIA 
 
- sau pe mail (maxim 5 MB): 
stradart@ccftimisoara.ro 
 
 
 

 

Centrul Cultural Francez Timişoara 

Bv. C. D. Loga nr. 46 

300020 Timişoara 

Tel. 0256 - 490 544 

Fax. 0256 - 490 543 

ccf@ccftimisoara.ro 

Centrul Cultural German Timişoara 

Str. A. Pacha nr. 2 

300055 Timişoara 

Tel. 0256 - 407 058 

Fax. 0256 - 407 059 

ccgTM@artelecom.net 



FISA DE ÎNSCRIERE 
 
 

 
ARTIST / COLECTIV 
Numele colectivului (dacă este cazul) ……………………………………………………………… 
Nume ……………………………………… Prenume …………………………….. 
Strada ………………………………………………………………………………… 
Cod poştal ………….. Oraş ……………………… łară ……………….…….. 
Tel ……………………………………… Fax ……………………………………. 
Mail ……………………………………………………………………………… 
Site Internet ………………………………………………………………. 
 
PROIECT 
Titlul  proiectului …………………………………………………………………… 
[ ] Proiect în curs de realizare  
[ ] Proiect terminat 
Data realizării ………………………łara ………………... 
Locurile de difuzare ……………………………………………………………...... 
……………………………………………………………...... 
……………………………………………………………...... 
……………………………………………………………...... 
 
Disciplina artistică 
[ ] Arte scenice 
[ ] Arte plastice / arte vizuale / artă video 
[ ] Arhitectură 
[ ] IntervenŃie artistică în spaŃiul urban 
[ ] Performance / instalaŃie 
 [ ] Artă sonoră ……………………………………………………………………………………… 
 
Descrierea proiectului (10 rânduri) 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Descrierea tehnică a proiectului (10 rânduri) 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Publicul vizat 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
BifaŃi documentele anexate dosarului : 
[ ] Dosar detaliat 
[ ] Site Internet 
[ ] Fotografii 
[ ] Biografie 
[ ] Buget de producŃie / de difuzare 
 
 


