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Candidatura mea la pre ședin ția UAP din România este motivat ă de nevoia de a
continua proiectele legate de reforma institu ţional ă a organiza ţiei .
Activitatea depus ă pân ă în prezent în cadrul UAP m-a f ăcut s ă în ţeleg care sunt
problemele Uniunii şi s ă m ă implic în rezolvarea lor.
Sunt convins c ă UAP trebuie s ă- i consolideze credibilitatea pentru a rezista în noul
context socio- economic românesc şi interna ţional.
Contextul contemporan este în schimbare. Au ap ărut foarte mul ţi operatori culturali
independen ţi cu o mobilitate şi vizibilitate din ce în ce mai mare. Dinamica schimb ării
trebuie s ă contamineze şi organiza ţia noastr ă, s ă o fac ă mai disponibil ă la schimbare, la
înnoire în raport cu noua realitate. Şc olile din România ofer ă programe de mobilit ăţi ,
studen ţii sunt mai informa ţi şi mai receptivi la contextul international şi a şteapt ă altceva
de la organiza ţia profesioni ştilor din domeniu. De aceea este imperativ ca UAP s ă ofere
un cadru necesar dezvolt ării profesionale a tinerilor. Adic ă, mai multe oportunit ăţi s ă
expun ă, implicarea lor în proiecte, spa ţii de crea ţie, suport financiar de produc ţie etc.
UAP trebuie s ă colaboreze cu institu ţiile implicate în

formarea, promovarea şi

valorificarea produsului cultural din domeniu şi m ă refer aici la Universitatea Na ţional ă
de Arte şi Muzeul Na ţional de Art ă Contemporan ă.
Din p ăcate cultura na ional ă traverseaz ă în acest moment o perioad ă dificil ă, investi ţia
pe domeniu înregistrând sume nesemnificative în raport cu nevoile.
De aceea este imperativ s ă ne consolid ăm

rela ţiile institu ţionale cu toate autorit ăţile

administrative şi politice din România şi m ă refer la Prim ăriile din Bucure şti şi din
teritoriu, la Cosiliile locale şi jude ţene,la Ministere, Parlament şi Pre şedin ţie. Sunt
abord ări ce trebuie s ă conving ă forurile decizionale se seriozitatea demersurilor
noastre, de importan ţa unui domeniu ce are un rol important în societatea româneasc ă
atât din punct de vedere educa ţional, formativ cât şi patrimonial.

O lege important ă ar fi legat ă de Statutul artistului, ce poate prelua modele europene
de succes şi ar aduce recunoatere profesional ă pentru cei implica ţi în domeniu.
Consolidarea şi îmbog ăţirea patrimoniului imobiliar pentru a asigura locul de munc ăstudioul de crea ţie , vital în activitatea artistului, şi a spa ţiilor de expunere, la nivelul
întregii ţăr i.
Înscrierea unor evenimente majore din activitatea noastr ă la capitolul de proiecte
prioritare cu finan ţare din bugetul statului a şa cum se întâmpl ă pe alte domenii din
sfera culturii.
Chiar dac ă Artele Vizuale au beneficiat în ultima vreme de o oarecare sus ținere și m ă
refer aici la Timbrul Artelor Plastice, finan țarea Revistei Arta, accesul la finan țare pentru
mai multe proiecte expozi ționale precum Arte în Bucure ști, Grafica Româneasc ă,
Revista Arta on line, Premiile UAP din România etc. totu și domeniul Arte Vizuale este
subfinan țat. Și m ă refer aici la obiectivele majore pe care le-am vizat şi pentru care am
încercat s ă atragem aten ţia autorit ăţilor pe parcursul mandatului și anume : Fondul
Na țional de art ă contemporan ă, Centrul Artelor Vizuale şi Bienal ă inerna ţional ă de
art ă în România. Acestea r ămân obiective care ar putea contibui la cre şterea
interesului pentru arta contemporan ă, stimularea produc ţiei de art ă şi valorificarea
acesteia.
Fondul Na țional de art ă contemporan ă ar putea fi un organism determinant pentru
stimularea produc ției de art ă contemporan ă, pe de o parte, dar și pentru tezaurizarea
ei. Constituirea patrimoniului cultural contemporan ar contribui atât la îmbog ăirea
fondului de expunere pentru Muzeul Na țional de Art ă Contemporan ă cât și la crearea
altor fonduri în muzeele țării. În multe țări ale lumii un astfel de organism urm ăre ște s ă
achizi ționeze lucr ări reprezentative atît din crea ția arti știlor consacra ți cât și a tinerilor
emergen ți.
Centrul International al Artelor Vizuale poate deveni un obiectiv important pe harta
Bucurestiului, conexând interesul cultural cu cel turistic si chiar economic. El ar trebui
s ă cuprind ă:

Muzeu de art ă modern ă si contemporan ă constituit din lucr ările aflate în colec ia UAP,
dona ții ale artistilor contemporani si lucr ări preluate în custodie temporar ă de la familiile
artistilor decedati/ Galerii de art ă care s ă poat ă g ăzdui atât proiecte personale cât si
expozi ții de anvergur ă de tipul anuale sau biennale ( arte vizuale, arhitectur ă, design,
carte etc.)/ Studiouri de crea ție pentru artistii români/ Ateliere - manufacturi deschise
pentru

reziden țe

interna ționale

(pictur ă/sculptur ă/gravur ă/fotografie,ceramic ă,sticl ă,

metal, textile)/ Centru de rezident ă conectat la re eaua interna țional ă de reziden țe
artistice, pentru programele de mobilitate ale artistilor/ Spa țiu polivalent multimedia cu
s ăli de proiec ie pentru filme de art ă, video si film experimental, performace, VJ si DJ/
S ăli de conferin e, colocvii, workschop/ Spa ii educa ionale pentru copii si adul i/
Bibliotec ă, mediatec ă si artotec ă/ Libr ărie/ Editur ă si tipografie/ Arhiv ă si baza de date/
Galerii de art ă comerciale/ Cafenele si zone de alimenta ie public ă.
Bienala interna ţional ă de art ă în România ar constitui oportunitatea de a pune arta
româneasc ă într-un context interna ional favorabil, de a atrage aten ția lumii asupra unui
poten țial cultural autohton valoros, si în care s-au înregistrat în ultima vreme succese
importante. Suntem singurul domeniu din sfera culturii care nu beneficiaz ă de sprijin
pentru organizarea unei manifest ări de anvergur ă interna ional ă.
PROPUNERI DE REORGANIZARE INSTITU ŢIONAL Ă A UAP DIN ROMÂNIA
Definitivarea unui statut, fundamentat juridic, care s ă armonizeze interesele UAP cu
Filialele din Bucureşti şi din teritoriu.
Disocierea problemelor profesionale de cele administrative prin reactivarea Direc ţiei
Fondului Plastic și angajarea prin concurs a unui manager general profesionist care sa
coordoneze toate problemele ce ţin de administrarea UAP şi a Combinatului Fondului
Plastic.
Reorganizarea unui departament de proiecte şi PR, cu speciali şti în comunicare.
Eficientizarea impactului cultural al galeriilor de art ă printr-un management cultural
profesionist prin angajarea de galeri şti cu studii superioare de art ă, management
cultural sau comunicare pentru asigurarea unui curatoriat profesionist în galeriile UAP.
Organizarea unor programe expozi ţionale itinerante prin toate galeriile UAP din teritoriu
în vederea unei mai bune cunoa şteri a crea ţiei vizuale contemporane.

Continuarea dialogului în vederea promov ării unei ini ţiative legislative legat ă de statutul
artistului-asigur ări sociale, fiscalitate, pensie.
Revitalizarea bibliotecii UAP şi îmbog ăţirea colec ţiei de carte de art ă pe suport
tradi ţional şi electronic.
Crearea unei edituri pe lâng ă Revista Arta, care s ă asigure partea de documentare,
editare şi arhivare a activit ăţii de crea ţie.
Continuarea procesului de întabulare a patrimoniului UAP din Bucure şti şi teritoriu.

