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EXPOZIȚIE ITINERANTĂ MULTIMEDIA: 

SCURT-METRAJ, INSTALAȚIE VIDEO și FOTOGRAFIE 
 
Proiectul cultural “Poveștile mele, ale tale, ale celorlalți!” - Valorificarea cinematografică 
a narațiunilor de familie în medii multietnice din Dobrogea –  a ajuns la final.  
 
Proiectul reprezintă rezultatul unei experiențe artistice și umane care redimensionează 
valoarea orală a comunicării prin intermediul poveștilor/basmelor, precum si a ritualurilor în 
familie și în comunitate.  
 
Proiectul reprezintă rezultatul unei experiențe artistice și umane care redimensionează 
valoarea orală a comunicării prin intermediul poveștilor/basmelor, precum şi a ritualurilor 
care transformă povestea în patrimoniu comun al grupului, în prim planul societaţii de astăzi. 
 
Povestea unei călătorii audiovizuale în șapte comunităti entice din Dobrogea are ca rezultat 
o expozitie itinerantă multimedia, care abordează domenii artistice precum: scurt-metraj, 
instalație video, fotografie, înscrisuri cu valoare etnologica si etnografica - o estetica unică, 
arta cinematografică și sunete.  
 
Comunități entice implicate în proiect au fost români, ruşi lipoveni, turci, tătari, greci, 
armâni, ucrainieni. 
 
Expoziția va fi deschisă la: 
 
TULCEA în perioada 30 0ct. – 4 Nov. 2012, la “Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunarii”, 
Sala Aquarium.  
Vernisaj: 30 Oct. 2012, ora 16.30 
 
BUCURESTI în perioada 5 – 12 Nov 2012, la “Muzeul Țăranului Român” Sala Aquarium.  
Vernisaj: 5 Nov. 2012, ora 17.30  
 
Regizorul Napoleon Helmis despre proiectul Poveștile mele, ale tale, ale celorlalți! 
“Munţi străvechi, Dunăre, Deltă, Mare, ştiam că Dobrogea e un loc fermecător. O traversasem 
în viteza maşinii şi a bărcilor. 
Dar nu-i ştiam oamenii. Nu-i ştiam pe români, pe ruşii staroveri, pe turci, pe tătari, pe 
armâni, pe ucrainieni, pe greci. 
Nu ştiam cum încearcă ei să-şi păstreze identitatea. 
Am fost trist să văd că unii nu mai pot face nimic, am fost bucuros să văd că unii încearcă să 
reziste.” 
 
Echipa de proiect: Laura Jiga Iliescu - expert în folclor literar, Institutul de Etnografie și 
Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română, regizorul și Lect.univ.dr. Napoleon Helmis, 
UNATC; Goran Mihailov – regizor de film; Ruxandra Ghițescu – artist vuzual; Mihaela Lungu – 
director de imagine; Suşnea Simona Georgeta -  director de imagine, masterand UNATC; 
Andrei Sibişan – inginer de sunet, editor, masterand UNATC; Asist.univ.dr. Laura Lazarescu - 
editor, UNATC; Florentina Bratfanof – coordonator PR, Rodica Buzoianu – coordonatorul 
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proiectului și psihoterapeut, Asociatia UMA ED ROMANIA; Oana Rill – ceramistă, Asociatia UMA 
ED ROMANIA. 
 

Poveștile mele, ale tale, ale celorlalți! este UN PROIECT CULTURAL FINANȚAT DE AFCN. 

Parteneri: U.N.A.T.C. "I.L.CARAGIALE" Bucuresti - Facultatea de Film, iStyle Bucharest - 
Apple Premium, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea – Inspector Scolar pentru limbi 
materne, Nadia Casian, Centrul Cultural „Jean Bart”, Colegiul „Anghel Saligny” Tulcea, 
Congregatio Jesu - “Caminul de batrani” Bucuresti, Comunitatea Rușilor Lipoveni Filiala 
Tulcea, Comunitatea Turcă Filiala Tulcea, Comunitatea Tătarilor Turco-Musulmani Filiala 
Tulcea, Uniunea Democrată Elenă Filiala Tulcea, Comunitatea Aromânilor Filiala Tulcea, 
Comunitatea Ucrainenilor din Romania Filiala Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 
Tulcea, Muzeul Țăranului Român. 

Partener media: Radio Romania Cultural  
 
Sponsor: SC VERITAS S.A. TELITA 
 
Asociatia UMA ED România, asociaţie de educaţie audiovizuală şi comunicare prin artă, 
dezvoltă la nivel naţional primul şi singurul program de educaţie preuniversitară prin mijloace 
audiovizuale – “UMA”, care se adresează elevilor dezavantajaţi social sau aparţinând 
minorităţilor culturale. Workshop-urile susţinute până acum sunt deja o constantă în peisajul 
educational şi socio-cultural românesc. 

  
Contact: 
Rodica Buzoianu, Coordonator de proiect 0721 947 431, rodicabuzoianu@yahoo.com 
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