
Adevarul – 16 august 2010 
O expoziţie despre Mineriade, interzisă în capitală, se deschide azi la Timişoara 
 
Expoziţia „Constatare de la faţa locului”, care va avea vernisajul astăzi la Muzeul de Artă, 
comemorează victimele ucise în Piaţa Universităţii în timpul Mineriadei din 1990 şi a fost 
interzisă la Bucureşti. 
 
Pozele din timpul evenimentelor sunt însoţite de texte care cuprind mărturiile martorilor, dar şi 
fragmente din articole apărute în presă în perioada respectivă. Expoziţia a fost deschisă şi la 
Bucureşti, în pasajul Universităţii, începând cu 12 iunie, însă a fost închisă după doar două zile. 
„Cei de la Administraţia Străzilor Bucureşti au închis expoziţia, pe motiv că textele incită la 
violenţă. Eu am citit toate acele texte, sunt doar mărturiile oamenilor care au fost acolo şi au 
văzut ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat atunci depăşeşte cu mult în violenţă ceea ce se vede în 
poze şi se poate citi în texte. Apărea şi un citat din Iliescu, care le mulţumea minerilor şi spunea 
că-i va mai chema. Poate el a dat un telefon să se închidă expoziţia”, a spus Oscar Berger, cel 
care a dat organizatorilor ideea ca expoziţia să fie deschisă aici. 
 
„Mă bucur că am găsit înţelegere la conducerea Muzeului de Artă şi sper că poate alte oraşe vor 
găzdui această expoziţie. Nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat atunci, pentru că aceste 
Mineriade ne-au aruncat înapoi în timp cu 20 de ani. Au trecut 20 de ani de la Mineriade şi 
trebuie să progresăm, este timpul să aflăm adevărul despre ce a fost atunci. Îmi pare rău că nu 
sunt deschise şcolile în această perioadă, această expoziţie ar fi o bună ocazie pentru o lecţie de 
istorie”, a mai spus Oscar Berger, membru fondator al Societăţii Timişoara. 
 
Expoziţia este organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Romanesc şi Fundaţia Konrad Adenauer. Vernisajul are loc astăzi, de la ora 18, iar 
expoziţia este deschisă la Muzeul de Artă, cu intrare din Piaţa Unirii, între 17 şi 29 august, între 
orele 10 şi 18. 
 
http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Expozitia_despre_Mineriade_interzisa_in_capitala_s
e_deschide_azi_la_Timisoara_0_317968491.html 
 
http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/timisoara-adevarul-mineriada-expozitie-
palatul_baroc-oscar_berger_5_318018197.html  
 
 
TVT 89 – 16 august 2010 
Constatare la faţa locului 
 
Fotografii şi mărturii ale celor care au participat la mineriada din iunie 1990 au ajuns la Muzeul 

de Artă din Timişoara. După ce a fost cenzurată în Bucureşti, iar apoi închisă, expoziţia s-a mutat 

în oraşul de pe Bega. Iar vizitatorii nu s-au lăsat aşteptaţi. Zeci de oameni care au trăit acea 

http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Expozitia_despre_Mineriade_interzisa_in_capitala_se_deschide_azi_la_Timisoara_0_317968491.html
http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Expozitia_despre_Mineriade_interzisa_in_capitala_se_deschide_azi_la_Timisoara_0_317968491.html
http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/timisoara-adevarul-mineriada-expozitie-palatul_baroc-oscar_berger_5_318018197.html
http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/timisoara-adevarul-mineriada-expozitie-palatul_baroc-oscar_berger_5_318018197.html


perioadă dar şi tineri curioşi să descopere adevărul despre evenimentele din 90 au vizitat 

expoziţia chiar din primele momente. 

După 20 de ani de la mineriada din iunie 1990, câteva fragmente din evenimentele desfăşurate 

atunci au ajuns la muzeul de artă din Timişoara. Sub forma fotografiilor şi a mărturiilor scrise ale 

participanţilor la evenimente, publicul din oraşul de pe Bega are posibilitatea ca timp de 3 

săptămâni să înţeleagă mai bine fărâma de istorie scrisă în Piaţa Universităţii din Bucureşti. 

 „Ne-ar fi plăcut ca evenimentul să fi avut loc în timpul anului şcolar, ca să îl promovăm mai 

mult în rândul tinerilor, dar şi aşa numărul celor care au venit la vernisaj este foarte mare. 

Sperăm să putem realiza această expoziţie şi în alte oraşe.” Oscar Berger, regizor 

Cu toate acestea, expoziţia nu a fost la fel de bine primită peste tot. În Bucureşti, evenimentul a 

fost cenzurat, din cauza mesajelor prea dure pe care le transmite. 

„Încă mai sunt destule lucruri nespuse, tocmai din cauza asta unora nu le convine o astfel de 

expoziţie. Am avut nevoie de aceşti 20 de ani care au trecut ca să putem privi obiectiv 

mineriada şi să înţelegem acum care au fost greşelile şi să nu le mai repetăm.” Mihail Neamţu, 

directorul Institutului pentru cercetarea crimelor comunismului 

Cei care vor să afle câte ceva despre mineriada din 1990 pot vizita expoziţia de la Muzeul de 

Artă din Timişoara, gratuit până în data de 4 septembrie, între orele 10 şi 18 

Bianca Dichis 

http://tvt89.bridgeman.ro/stiri.php?istire=5330  

 

Timis Online – 16 august 2010 
Expozitie despre Mineriada din iunie 1990, interzisă la Bucureşti, deschisa luni seara la 
Timisoara 
 
Fotografii şi mărturii ale celor care au participat la Mineriada din 13-15 iunie 1990 au ajuns la 

Timişoara, unde pot fi vizitate gratuit de cei interesaţi. Iniţial deschisă în capitală, expoziţia a 

fost cenzurată, pe motiv că textele ar instiga la violenţă. 

„Păşiţi în această expoziţie pregătiţi să întâlniţi minciună, violenţă, ură şi cadavre”, avertizează 

organizatorii manifestării, pe un panou amplasat la intrarea în Muzeul de Artă. Aici, o serie de 

fotografii şi mărturii scrise de cei care au participat la Mineriada pot fi vizitate de timişoreni, 

timp de trei săptămâni. 

http://tvt89.bridgeman.ro/stiri.php?istire=5330


Vernisajul expoziţiei a avut loc luni seara, ocazie cu care numeroase persoane care au trăit acele 

zile, dar şi tineri dornici să afle mai multe, au analizat fărâmele de istorie care şi-au făcut loc la 

parterul Palatului Baroc. „Sperăm că mesajul expoziţiei a fost clar – nu se poate ca într-o 

democraţie, într-un stat de drept, să se mai repete chestii din astea. Oricum, evenimentele din 

13-15 iunie ne-au aruncat înapoi”, a spus la vernisajul expoziţiei Oscar Berger, membru 

fondator al Societăţii Timişoara. 

Expoziţia, care poartă numele „Constatare la faţa locului”, a fost iniţial deschisă la Bucureşti, 

însă înschisă după numai câteva zile, pe motiv că textele care însoţesc fotografiile ar fi mult 

prea violente. Iniţiativa aparţine Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc şi Fundaţiei Konrad Adenauer, iar expoziţia a fost organizată în Timişoara de 

ziarul „Timişoara” şi Muzeul de Artă. Cei interesaţi o pot vizita timp de trei săptămâni, intrarea 

fiind liberă. 

http://www.tion.ro/stiri/timis/articol/expozitie-despre-mineriada-din-iunie-1990-interzisa-la-

bucuresti-deschisa-luni-seara-la-timisoara/cn/news-20100816-08442221  

 

Agenda – 13 august 2010 
Interzisa la Bucuresti, deschisa la Timisoara 
 
Interzisa la Bucuresti dupa doar trei zile, expozitia - document Constatare la fata locului, 

dedicata Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990 va putea fi vazuta, intre 16 si 29 august, la Timisoara. 

Nascuta la initiativa Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, in  colaborare cu 

Fundatia Konrad Adenauer si Memoria Exilului Romanesc, ea cuprinde fotografii de mari 

dimensiuni realizate de martorii oculari ai violentelor de acum 20 de ani, dar si texte in care cei 

ce au trait evenimentul povestesc ce anume s-a intamplat. 

„Toate aceste imagini si inscrisurile cu marturii au fost expuse exact la doua decenii de la 

Mineriada in Pasajul  Universitatii, dar pentru foarte scurt timp. Am tinut sa le aducem in orasul 

nostru si Muzeul de Arta, prin intermediul directorului Marcel Tolcea, a acceptat sa le 

gazduiasca, a explicat Oscar Berger, redactorul sef al ziarului Timisoara. 

Unul din motivele situatiei actuale din Romania e, din perspectiva istorica, si aceasta  

mineriada. S-a vazut atunci foarte clar cat de departe suntem de democratie, se vede si acum ca 

nu am evoluat prea mult, iar criza economica pe care tocmai o traversam ne-ar putea si ea da 

de gandit. Chiar daca au trecut 20 de ani de atunci, ar trebui sa cunoastem adevarul. Un stat de 

drept nu se poate construi pe minciuni. Ar fi util ca aceasta Constatare la fata locului  sa fie 

itinerata apoi la Cluj, Iasi, Brasov si Sibiu.“ 

http://www.tion.ro/stiri/timis/articol/expozitie-despre-mineriada-din-iunie-1990-interzisa-la-bucuresti-deschisa-luni-seara-la-timisoara/cn/news-20100816-08442221
http://www.tion.ro/stiri/timis/articol/expozitie-despre-mineriada-din-iunie-1990-interzisa-la-bucuresti-deschisa-luni-seara-la-timisoara/cn/news-20100816-08442221


Vernisajul expozitiei va avea loc luni, 16 august, la ora 18, la Palatul Baroc. 

http://www.agenda.ro/news/news/33254/interzisa-la-bucuresti-deschisa-la-timisoara.html  

http://www.agenda.ro/videos/view/6140/interzisa-la-bucuresti-deschisa-la-timisoara-2.html  

 

Opinia Timisoarei – 13 august 2008 
Expoziţie de fotografie despre Mineriada din 13-15 iunie, la Muzeul de Artă 
 
O expoziţie interzisă la Bucureşti va fi găzduită la Timişoara, la Muzeul de Artă din Palatul Baroc, 

în perioada 16 august – 4 septembrie 2010. Este vorba despre o expoziţie de fotografie care 

este adusă în capitala Banatului cu aportul ziarului "Timişoara".  

"Constatare la faţa locului" este numele expoziţiei care zugrăveşte viu ororile şi crimele 

mineridei din 13 – 15 iunie 1990, din capitală. Această expoziţie s-a născut la iniţiativa 

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, împreună cu 

Fundaţia Konrad Adenauer, instituţii prin bunăvoinţa cărora s-au putut aduce fotografiile la 

Timişoara.  

Personajele interesate să pună încă o dată sub tăcere evenimentele petrecute la mineriadă au 

reuşit să interzisă expoziţia deschisă la Bucureşti, în Pasajul Universităţii în iunie. Doar câteva 

zile au putut fi admirate fotografiile, după care Primăria Capitalei a cerut retragerea textelor 

care însoţesc imaginile pe motiv că incită la violenţă, deşi erau doar mărturii ale victimelor. 

Expoziţia nu dă nume ale celor vinovaţi de Mineriadă, ci doar prezintă evenimentele prin 

frânturi de imagini. 

"Ce nu se poate la Bucureşti, se poate la Timişoara!", spun organizatorii. 

http://www.opiniatimisoarei.ro/daily_articles/1189/Expozitie_de_fotografie_despre_Mineriad

a_din_13_15_iunie_la_Muzeul_de_Arta.html  

http://www.agenda.ro/news/news/33254/interzisa-la-bucuresti-deschisa-la-timisoara.html
http://www.agenda.ro/videos/view/6140/interzisa-la-bucuresti-deschisa-la-timisoara-2.html
http://www.opiniatimisoarei.ro/daily_articles/1189/Expozitie_de_fotografie_despre_Mineriada_din_13_15_iunie_la_Muzeul_de_Arta.html
http://www.opiniatimisoarei.ro/daily_articles/1189/Expozitie_de_fotografie_despre_Mineriada_din_13_15_iunie_la_Muzeul_de_Arta.html

