
Revista 22 – 23 noiembrie 2010 
Expoziţia „(Hi)stories and reconciling memories. The german and romanian communities of 
Sântana“ 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, în colaborare 
cu Facultatea de ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, organizează joi, 25 noiembrie 2010, 
ora 16:30, vernisajul expoziţiei de fotografie (Hi)stories and reconciling memories. The German 
and Romanian Communities of Sântana, la sediul Institutului de Cercetări Politice (strada Spiru 
Haret, nr. 8).  

Expoziţia are la bază rezultatele cercetării antropologice din perioada iulie-august 2010 din 
Sântana, judeţul Arad. Proiectul a presuspus atât documentare în arhivele statului din Arad cât 
şi muncă de teren în Sântana (interviuri cu şvabi şi “colonişti”, observaţie participantă la 
festivităţi). Tradiţiile, istoria şi poveştile acestei comunităţi mixte vor fi redate atât prin imagini 
din arhive personale şi fotografii actuale cât şi prin fragmente de interviuri, construcţia 
expoziţională invitând vizitatorii să parcurgă firul narativ al memoriei. 

La vernisaj vor participa Damiana Oţoiu – IICCMER, Directorul Departamentului Exil şi Minorităţi 
& Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; Silvia Marton – Prodecan, 
Facultatea de Ştiinţe Politice; Cristina Golomoz – studentă, Facultatea de Ştiinţe Politice, Anca 
Ciuciu – Cercetător, Centrul pentru studiul istoriei evreilor, Bucureşti. Invitat special: Stefano 
Bottoni - cercetător la Institutul de Istorie, Academia Ungară de Ştiinţe şi profesor la 
Universitatea din Bologna Expoziţia va rămâne deschisă până pe 17 decembrie 2010. 

Proiectul beneficiază de sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer. 

http://www.revista22.ro/articol-9395.html  

 

Amos News – 23 noiembrie 2010 
Expoziţia (Hi)stories and reconciling memories. The german and romanian communitis of 
Santana 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, in colaborare 
cu Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii din Bucuresti, organizeaza joi, 25 noiembrie 
2010, ora 16:30, vernisajul expozitiei de fotografie (Hi)stories and Reconciling Memories. The 
German and Romanian Communities of Santana, la sediul Institutului de Cercetari Politice (Str. 
Spiru Haret, nr. 8).  

Expozitia are la baza rezultatele cercetarii antropologice din perioada iulie-august 2010 din 
Santana, judetul Arad. Proiectul a presupus atat documentare in arhivele statului din Arad, cat 
si munca de teren in Santana. Traditiile, istoria si povestile acestei comunitati mixte vor fi 

http://www.revista22.ro/articol-9395.html
http://www.revista22.ro/articol-9395.html
http://www.revista22.ro/articol-9395.html


redate atat prin imagini din arhive personale si fotografii actuale, cat si prin fragmente de 
interviuri, constructia expozitionala invitand vizitatorii sa parcurga firul narativ al memoriei. 

La vernisaj vor participa Damiana Otoiu – IICCMER, directorul Departamentului exil si minoritati 
& Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea din Bucuresti; Silvia Marton – prodecan, 
Facultatea de Stiinte Politice; Alexandra Ionescu, conferentiar, Facultatea de Stiinte Politice; 
Cristina Golomoz – studenta, Facultatea de Stiinte Politice; Anca Ciuciu – cercetator, Centrul 
pentru studiul istoriei evreilor, Bucuresti. Invitat special: Stefano Bottoni – cercetator la 
Institutul de Istorie, Academia Ungara de Stiinte si profesor la Universitatea din Bologna.  

Expozitia va ramane deschisa pana pe 17 decembrie 2010.  

Proiectul beneficiaza de sprijinul Fundatiei Konrad Adenauer. 

http://www.saptamana.com/link.php?id=4635913  

 

Radio România Cultural – 25 noiembrie 2010 
Expozitia (Hi)Stories and Reconciling Memories, The German and Romanian Communities of 
Santana 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc si Facultatea 
de Stiinte Politice a Universitatii din Bucuresti au placerea de a va invita joi, 25 noiembrie 2010, 
ora 16:30, la vernisajul expozitiei de fotografie (Hi)stories and Reconciling Memories. The 
German and Romanian Communities of Santana, la sediul Institutului de Cercetari Politice (Str. 
Spiru Haret, nr. 8). 

Prin imagini din arhive personale si fotografii actuale, propunem o plimbare virtuala prin timp si 
spatiu pentru a descoperi traditiile, istoria si povestile acestei comunitati mixte. Expozitia are la 
baza rezultatele cercetarii antropologice din perioada iulie-august 2010 din Santana, judetul 
Arad. Proiectul a presupus atat documentare in arhivele statului din Arad, cat si munca de teren 
in Santana. 

La vernisaj vor participa Damiana Otoiu - IICCMER, directorul Departamentului exil si minoritati 
& Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea din Bucuresti; Silvia Marton - prodecan, 
Facultatea de Stiinte Politice; Alexandra Ionescu, conferentiar, Facultatea de Stiinte Politice; 
Cristina Golomoz - studenta, Facultatea de Stiinte Politice; Anca Ciuciu - cercetator, Centrul 
pentru studiul istoriei evreilor, Bucuresti. Invitat special: Stefano Bottoni - cercetator la 
Institutul de Istorie, Academia Ungara de Stiinte si profesor la Universitatea din Bologna. 

Expozitia va ramane deschisa pana la data de 17 decembrie 2010. 

Proiectul se desfasoara cu sprijinul Fundatiei Konrad Adenauer.  

http://www.saptamana.com/link.php?id=4635913


http://en.radioromaniacultural.ro/articole/art.shtml?a=88621&c=1&g=1  

 

AcademicLink – 24 noiembrie 2010 
Expoziţia „(Hi)stories and Reconciling Memories. The German and Romanian Communities of 
Sântana”  

Joi, 25 noiembrie 2010, ora 16:30, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi 
Memoria Exilului Românesc (IICCMER) şi Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din 
Bucureşti  va organiza  vernisajul expoziţiei de fotografie “ (Hi)stories and Reconciling 
Memories. The German and Romanian Communities of Sântana” , la sediul Institutului de 
Cercetări Politice (Str. Spiru Haret, nr. 8). Proiectul se desfăşoară cu sprijinul Fundaţiei Konrad 
Adenauer. 

La vernisaj vor participa Damiana Oţoiu – IICCMER, directorul Departamentului Exil şi minorităţi 
şi asistent la Facultatea de Ştiinte Politice, Universitatea din Bucureşti; Silvia Marton – 
prodecan, Facultatea de Ştiinţe Politice; Alexandra Ionescu, conferenţiar, Facultatea de Ştiinţe 
Politice; Cristina Golomoz – studentă, Facultatea de Ştiinţe Politice; Anca Ciuciu – cercetător, 
Centrul pentru studiul istoriei evreilor (FCER), Bucureşti. Invitat special va fi Stefano Bottoni, 
cercetător la Institutul de Istorie, Academia Ungară de Ştiinte şi profesor la Universitatea din 
Bologna.  
 
Expoziţia are la bază rezultatele unei cercetări de teren ce a avut loc in lunile iulie-august 2010 
în Sântana, judeţul Arad. Acest proiect şi-a propus să exploreze etnografic şi istoric comunităţile 
etnice dominante din Sântana, cea germană şi cea română, şi să documenteze diferitele etape 
ale rezolvării conflictului etnic apărut aici imediat după 1945. Tradiţiile, istoria şi poveştile 
acestei comunităţi mixte vor fi redate prin imagini din arhive personale, fotografii actuale şi 
fragmente de interviuri, construcţia expoziţională invitând vizitatorii să parcurgă firul narativ al 
memoriei. 
 
Expoziţia  va rămâne deschisă până la data de 17 decembrie 2010. 

http://academiclink.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=1601&Itemid=498  
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