
PROGRAM GENERAL DISTRICT 40 PENTRU NOAPTEA MUZEELOR 2018:

Rezidența Scena9: Memoria Recentă / Experiment
În program 20:00-02:00:

 Expoziția Memoriei  Recente | Manuscrise de scriitori  contemporani / curator Svetlana
Cârstean

 Verba manent, instalație sonoră cu voci din Fonoteca Radiodifuziunii Române, instalație
de Maria Balabaș

 Laboratorul de Imaginar | un proiect conceput exclusiv de BRD – Groupe Société Générale
| instalație interactivă semnată de scenograful Adrian Damian și BRD – Groupe Société
Générale, împreună cu CINETic, Aural Eye și TPS_Engage ce presupune utilizarea căștilor
neuronale  pentru  măsurarea  undelor  cerebrale  și  transformarea  acestora  în  proiecții
vizuale ce diferă în funcție de intensitatea emoțiilor resimțite.

 Laboratorul de Imaginar | Lectură Performativă | Șase poeți recită direct în fața celor din
public, în format ”unu la unu”.

o 20:00 – 21:00 Elena Vlădăreanu / Svetlana Cârstean / Cosmina Moroșan 
o 22:00 – 23:00: Andrei Dosa / Claudiu Kormatin / Simona Popescu 

 Myself as Others, 2017- ongoing | fragment din proiectul "Myself as Others" | curator
Cristina Bobe | Artera Gallery

Școala Centrală: Experiență, Arhitectură și Memorie
În program 20:00 – 02:00:
Instalații permanente

 Culori  de  dinainte:  Instalație  de  lumini  arhitecturale  în  galeria  vitrată  și  în  grădina
interioară / concept ARCEN

 Din auzite: dispozitiv sonor de ascultare conceput de Anamaria Pravicencu 
 Fotografia ca portal vizual: poveste în 3 fotografii aproape identice / concept Punctart

Instalații participative
 Copacul memoriei : lumini și idei în dialog cu frasinul secular / instalație de Nicolas Triboi
 Memorie fragmentară : colaj de elemente necontemporane / concept Școala Centrală
 Telefonul amintirilor: mesaje despre trecutul tău / concept Punctart

Institutul Francez: Memoria Ideilor
În program 20:00 – 02:00:
Filme

 20.30 | proiecția filmului Le redoutable de Michel Hazanavicius, cinéma   
 20.30-00:00 | proiecția celebrului film de animație  Les Shadocks  (creat în 1968). Atrium

(vechiul „cinéma” al IFB) 
 23:00 | proiecția filmului  68 mes parents et moi de Virginie Linhart invitata speciala a

Institutului. Sala Elvire Popesco, intrare liberă
Lecturi publice



 20:00,  21:00,  22:00 |  lecturi  publice în limba română pe tema „Anul  ‘68 în Franța și
România”. Terasa IFB

 20.30, 21.30, 22.30 |  lecturi  publice în limba franceză pe tema „Anul ‘68 în Franța și
România”. Terasa IFB

 22.30 | Virginie Linhart citește din cartea sa Le jour où mon père s’est tu (Ziua în care tatăl
meu a tăcut), Seuil, 2008.  

Vizite ghidate ale IFB
 Între orele 20.30 și 00:00 |  Tururi ghidate ale Institutului Francez din București, cu ghid

A.R.C.E.N. | din 15 în 15 de minute.
Muzică

 20:00-00:00 | Muzica franceză din și despre anul 1968 | terasa Chez Elvire | Partener RFI
Romania 

Conferința de la miezul nopții
 Conferința de la miezul nopții : Virginie Linhart in dialog cu Mircea Vasilescu despre filmul

68 mes parents et moi, despre tatăl scriitoarei și realizatoarei de documentare, actor major
al momentului 1968 în Franța, și despre Le jour où mon père s’est tu (Seuil 2008), cartea pe
care Virginie a consacrat-o tatalui ei. O discuție despre cum privesc astăzi tot acel context
copiii celor care s-au aflat la originea protestelor care au schimbat Europa.

Cărturești: Memoria locului
În program 20:00-00:00:

 Vizită inedită la Librăria Cărturești | explorarea memoriei  locului  printr-un tur  al  Casei
Sturdza, conceput de ARCEN și Cărturești.

 
CINETic: Memoria contemporană
În program 20:00-02:00:

 Videomapping animație clădire Cinetic în parteneriat cu Les Ateliers Nomad;
 Tur Laborator de animație;
 Tur Cave-Alice in Wonderland.


