Muzeul Vieţii Cotidiene în Comunism (MVCC)
- proiect Project for a museum about daily life under communism =
(MVCC)
MuViCC este un proiect iniţiat şi dezvoltat de Asociaţia CulturEst, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Botoşani.
The museum about daily life under communism (MVCC) is a project started and
developed by the 'CulturEst' Association, in partnership with the Botoşani town
council. (Translator’s note – Botoşani is pronounced BOT – OH – SHAN)
Pe parcursul desfășurării fazelor construirii lui, s-au anunțat mai mulți parteneri, astfel:
Muzeul Literaturii din Iași, Consiliul Județean Botoșani, Direcția de Cultură Botoșani,
Inspectoratul județean de învățământ Botoșani, Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”
București.
As the different phases of the building programme have unfolded, the
involvement of many other partners in the project has been announced, such as: the
Literary museum in Iași, the Botoșani regional council, the directorate of culture in
Botoșani, the Botoșani regional inspectorate of teaching, the 'Ion Mincu' architectural
university in Bucharest (Translator’s note – Ion Mincu promoted a Romanian style in
architecture).
Argument. La ce bun un Muzeu al Vieţii Cotidiene în Comunism
The arguments for the project. The value of the museum about daily life under
communism
MuViCC este singurul muzeu pe tema comunismului din România, fiind fondat printr-o
inițiativă privată. The MuViCC is the only museum in Romania upon the theme of
communism. It is funded by a private initiative.
În ultimii ani, în România, a fost dezbătut proiectul Muzeului Comunismului cu
finanțare de la guvern, susținut de Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului și
Memoria Exilului Românesc (ICCMER), dar viziunea lui, la vremea lansării ideilor în spațiul
public, a stârnit valuri de reacții critice, pornite din diferite zone, de la presă și partide
politice, până la instituții academice. Proiectul în cele din urmă a fost blocat.
In Romania in recent years, a project has been discussed for a museum about
communism, with government financing and supported by the ICCMER ( = Institute
for the Investigation of Communist Crimes and for the Commemoration of those
Romanians in Exile from communism ). However, when this idea was aired publicly,
it provoked waves of negative reactions from different walks of life, from the media
and political parties to academic bodies. Following this, the project was blocked.
Ideea creării unui muzeu pe tema comunismului se bucură însă de o susținere populară
în România. Acest fapt este confirmat și de un sondaj de opinie, efectuat de Centrul pentru
Studierea Opiniei și Pieții. ( http://www.evz.ro/bogdan-cristian-iacob-avem-nevoie-de-opedagogie-a-memoriei-colective-a-trecutului-comunist-90689.html )
Nevertheless, the idea of creating a museum upon the subject of communism
enjoys popular support in Romania. This is confirmed by an opinion poll, carried out
by the centre for the study of opinions and markets.
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MuViCC va fi construit având la bază o viziune nouă, folosind elemente memoriale care
nu au încărcătură ideologică și care pot reda cât mai multe aspecte ale vieții comune în
comunism. Instituția acestui muzeu va avea în primul rând o dimensiune spirituală și
pedagogică, ce decurge din rolul important ce-l va avea la cunoașterea comunismului în
profunzime. În același timp, va avea importanță deosebită socială și turistică, participând la
procesul de regenerare socială și urbană a zonei Botoșanilor, contribuind la dezvoltarea
turismului cultural în zona de nord-est a României (Nordul Moldovei-Suceava-Botoșani-Iași).
The museum about daily life under communism (MVCC) will be built on the
basis of a new vision. Ideas will be used to recall the past which don’t have an
ideological meaning, and which can represent as many aspects as possible of society
under communism. First of all, the creation of this museum will have a spiritual and
pedagogical dimension. This moral teaching element follows from the important part
the museum will play in knowing communism deeply. At the same time, promoting
social unity and tourism will be very important. The museum will take part in the
social and urban regeneration of the Botoșani area, contributing to the development of
cultural tourism in the north-eastern part of Romania (Northern Moldovia: Suceava –
Botoșani - Iași).

Element de identitate vizuală

Museum about daily life under communism / Visible symbol of identity
Beneficiari şi grup ţintă = Beneficiaries of the museum and groups targetted by it
MuViCC, ilustrând aspecte cât mai diverse ale vieții comune în comunism, va încerca să se
adreseze cât mai multor grupuri sociale ale României de azi. Această intenție este confirmată
și de sondajul Centrului pentru Studierea Opiniei și a Pieții, făcut la cererea ICCMER, în
vederea stabilirii viziunii proiectului Muzeului Comunismului din România
(
http://www.evz.ro/bogdan-cristian-iacob-avem-nevoie-de-o-pedagogie-a-memorieicolective-a-trecutului-comunist-90689.html ).
The MVCC will illustrate the widest aspects of ordinary life under communism. In
doing so, it will try to address the broadest section of groups in Romania today. The
rationale of these aims was confirmed by a survey by the centre for the study of
opinions and markets, performed at the request of the ICCMER ( = Institute for
Investigation of Communist Crimes and for the Commemoration of those Romanians
in Exile from communism ). This survey was carried out with a view to finding out
what people think of the idea of a museum about communism in Romania (
http://www.evz.ro/bogdan-cristian-iacob-avem-nevoie-de-o-pedagogie-a-memoriei-colective-
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a-trecutului-comunist-90689.html ). Translator’s note – this refers to a Romanian –
language interview with Bogdan Cristian Iacob, secretary of the council concerning
information for the ICCMER [ = Institute for Investigation of Communist Crimes and
for the Commemoration of those Romanians in Exile from communism ]. The
interview title is taken from Mr Iacob’s words: 'We need methods of learning about how
to deal with the collective memory of the communist past'.
Conforma acestui sondaj, jumătate dintre români mai consideră comunismul ca fiind
încă o idee bună. Există și foarte mulți respondenți care susțin că regimul comunist a fost unul
represiv, ale căror suferințe, din acea perioadă, trimit la insalubritatea locuințelor, la
malnutriție sau la industrializarea forțată. Un procent de 13% anunță că au avut membri ai
familiei care au suferit teroarea regimului comunist.
According to this opinion poll, half of those Romanians interviewed still consider
communism to be a good idea. There are also very many people surveyed who hold
that the communist regime was repressive, and the sufferings of the time led to the
unhealthy nature of dwellings; to malnutrition; to forced industrialization. 13% say that
members of their family suffered persecution under the communist regime.
Majoritatea celor intervievați consideră că este nevoie de un muzeu al comunismului în
România. În consecință, ideea de bază a MuViCC trebuie să fie una nouă, care să țină seama
de particularitățile sociale de azi. Prin viziunea sa, el va încerca să readucă în actualitate acele
detalii din istoria comunismului care sunt foarte vizibile și care stârnesc un viu interes. Astfel,
prin impactul lor, mai mult emoțional, vor determina corectarea multor probleme de percepție,
legate de acest regim politic pe toată perioada lui (1945-1989), la toate nivelele societății de
azi, cu preponderență tineri și vârstnici.
The majority of those surveyed consider there is a need in Romania today for a
museum about communism. Therefore there has to be a new guiding principle for the
MVCC museum. It must take into account the peculiar factors of society in 2014
(especially, ignorance of the daily realities of life under communism). Through that
founding vision, the museum will try to underline and make visible today those
intricate points of communist history which arouse live, current interest. Thus the
impact of these details – especially, their emotional effect – will lead to the correction
of many problems of perception concerning the political regime during the entire
period from 1945 to 1989. This redressing of views will be at all levels of today’s
society, particularly among the young and the elderly.
Lansare proiectului MuViCC, Sala de consiliu a Primăriei
Botoșani, 10 octombrie 2013 = MVCC project launch, Botoșani
council board room, 10th October 2013

Obiectivul general = General aim
MuViCC își propune să inducă o reconstrucţie
comunitar-intergeneraţională şi o cunoaşterea participativă
a trecutului recent.
The MVCC proposes to start a reconstruction through local community work,
uniting different generations in co–operative understanding of the recent past.
Scopul proiectului = The objects of the exercise
Proiectul îşi propune, etapizat, dezvoltarea conceptuală, constituirea colectivă şi
amenajarea fizică a unui muzeu focalizat asupra vieţii cotidiene din perioada comunistă în
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România (1945-1989), care să deruleze activităţi de conservare, cercetare şi expunere a
patrimoniului, precum şi activităţi pedagogice, educaţionale, turistice sau de petrecere a
timpului liber.
The project proposes ~
i) the unfolding, in stages, of the ideas for a museum focussed on everyday life
during the communist period in Romania (1945 – 89);
ii) as many different parties as possible cooperate in its creation;
iii) the physical management of the museum;
iv) developing works to preserve, research and explain Romania’s cultural heritage;
v) educational and tourist activities, and entertainment in spare time.
Obiective ~ MVCC Aims
Pe scurt, au fost stabilite următoarele obiective: In short, the following aims have
been decided.
1. Dezvoltarea conceptuală a MuViCC cu ajutorul specialiştilor. Definirea şi
documentarea expoziţiei de bază, precum şi a expoziţiilor temporare/itinerante şi a celor
virtuale. // 1. Developing the ideas within the MVCC project with the help of
specialists; deciding the essential museum display and providing necessary documents,
as well as the temporary / travelling displays and online / virtual exhibitions.
2. Realizarea identităţii vizuale şi a site-ului Muzeului Vieţii Cotidiene în Comunism
(MuViCC); primele elemente de identitate vizuală au fost create de Agenția Non din Iași;
Primăria a pus la dispoziție fondurile necesare realizării unui site pentru MuViCC până la
sfârșitul anului 2014. // 2. Creating a visual identity (logo, etc.) and a website for the
MVCC. The first elements of a visual identity have been created by the Agenția Non,
a local company in Iași. The town council has made available the necessary capital
for creating a website for the MVCC by the end of 2014.
3. Identificarea şi obţinerea unei clădiri (de preferat, hală industrială din perioada
comunistă) pentru uzul MuViCC. Primăria Botoșani a pus la dispoziție un sediu, o fostă hală
industrială a fostului CET. CulturEst la 10 oct 2013 a lansat oficial proiectul MuViCC la
Primăria Botoșani. // 3. Identifying and obtaining a building to be used by the MVCC
(preferably, an industrial building from the communist era). The Botoșani local council
has made a base available: an old industrial building belonging to the former thermal
power plant (a gas-burning electrical generation centre). On 10th October 2013,
CulturEst (a cultural group based in Botoșani) formally launched the MVCC project at
the Botoșani council.
4. Găsirea formei generale a muzeului (prin organizarea unui concurs internațional),
realizarea unui studiu de fezabilitate, în conformitate cu conceptul muzeului și a unui proiect
de reconversie arhitecturală. Primăria Botoșani va oferi un premiu câștigătorului acestui
concurs, iar Consiliul județean Botoșani va finanța realizarea unui studiu de fezabilitate. // 4.
Creating the general design for the museum (through organising an international
contest for different architectural plans); carrying out a feasibility study, in accordance
both with the thinking behind the museum, and with the architectural reconversion
project. The Botoșani town council will offer a prize to the winner of the
international contest, while the council for Botoșani region will finance the carrying
out of a feasibility study into the museum project.
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5. Colectarea de obiecte reprezentative pentru viaţa cotidiană în comunism, de istorii
ale obiectelor şi de povestiri ale vieţii, în special cu ajutorul unor campanii publice. La 27
ianuarie, la Colegiul „M. Eminescu” din Botoșani, a fost anunțată deschiderea campaniei în
școlile din Botoșani, la 1 iunie 2014, a fost deschisă în orașul Botoșani campania stradală cu
70 de voluntari-elevi, iar la 1 aug. a.c. a fost început un proiect de colectare stradală mai
amplu, finanțat de Primăria Botoșani; // 5. Collecting items representative of daily life
under communism (e.g. working tools, Communist membership cards and youth ties
for shirts, washing–machines which were only used in Communist times); gathering
historical information and individual stories concerning these objects, particularly with
the help of various public campaigns. On January 27th 2014, the opening of the
campaign in schools was announced at the 'Mihai Eminescu' college in Botoșani
(Translator’s note – Mihai Eminescu’s poetry represents the Romanian peak of world
literature, in parallel with Proust or Cervantes]. On 1st June 2014, a street campaign
opened in Botoșani city with 70 pupil – volunteers, while a more extensive campaign
to collect objects at roadsides, etc, began on 1st August, financed by the Botoșani
town council.
6. Realizarea expoziţiilor itinerante şi a celor virtuale, începând astfel activitatea MuViCC,
înainte ca spaţiul central să fie disponibil. La 1 oct. a.c., va fi organizată o primă expoziție
temporară, cu sprijinul Muzeului de istorie din Botoșani, la Galeriile de artă din Botoșani, cu
obiectele colectate de elevii voluntari; // 6. Setting up both the moveable displays and
the online / virtual exhibitions, thus beginning the work of the MVCC project before
the central building space is available. On Oct 1st 2014, the first temporary exhibit
will be ready, with the help of the Botoșani history museum and art galleries, made
up of display artefacts collected by the volunteer pupils.
7. Realizarea expoziţiei de bază şi deschiderea ei, odată cu inaugurarea clădirii centrale a
MuViCC. // 7. Creating and opening the basic museum display, once the main MVCC
building has been opened.

Scurtă prezentare a memorialelor și muzeelor despre comunism
Short introduction to memorials and museums about communism
Proiectul MuViCC se înscrie atât în seria de muzee și memoriale apărute în țările foste
comuniste în ultimii 20 de ani, cât și în seria de muzee cu o viziune muzeografică cât mai
actuală. Muzee pe tema comunismului, cu diferite viziuni muzeografice, au apărut în
Ungaria, Cehia, Polonia sau Germania. Marea majoritate dintre ele au fie structură de
memorial, fie de hibrid între muzeu și memorial. Muzeele urmăresc o reprezentare materială
non-partizană a trecutului. Memorialele, cu precădere, se axează pe ideea condamnării
terorii, în cazul nostru a totalitarismului.
The project of the museum about daily life under communism (MVCC) was
conceived both because of the various museums and memorials in the former
communist countries over the last 20 years; also, because of the series of museums
whose vision for organisation is more topical and up–to–date. Museums upon the
theme of communism (with different ideas about museum organisation) have appeared
in Hungary, the Czech Republic, Poland and Germany. The great majority of them are
structured either as a memorial, or as a hybrid between a museum and memorial. The
museums give an unbiased physical representation of the past. The memorials
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particularly hinge around the idea of condemning terror: in Romania’s case, the terror
of totalitarianism.
Pentru o prezentare echilibrată a istoriei controversate a comunismului, folosirea ca
elemente muzeale a celor din viața cotidiană, interesante și expresive, ar putea constitui o
resursă multiplă. Astfel, MuViCC se apropie mai mult de conceptul muzeelor contemporane,
care vor să redea atât „povestea vieții” sau „mitul vieții”, cât și, ca paradigmă nouă, de acele
instituții culturale care vor să promoveze ideea de spațiu de consum cultural.
Interesting and expressive elements from everyday life will be exhibited in the
museum. This display – for the sake of a balanced presentation of the controversial
history of communism – may come to represent a deep reflection upon life in all its
layers and aspects. As a new model or example, the MVCC resembles both those
cultural institutions which want to promote the idea of physical space used for
cultural interest, and also the contemporary museums which want to represent 'the
story of life' and 'the myth about life'.
Un exemplu de memorial, cunoscut în spațiul țărilor foste comuniste, care evocă
teroarea în mod explicit, este Muzeul Terorii de la Budapesta. Acest muzeu al victimelor
terorii totalitare - atât comunistă, cât și fascistă - a fost amplasat într-o clădire devenită simbol
în Ungaria, fostul sediu al unui partid fascist, în anii '40, transformată de către comuniști în
închisoare, după instalarea comunismului.
One example of a memorial is the 'House of Terror' in Budapest. It is known
about in the former communist countries and it explicitly evokes terror. This museum
to the victims of totalitarian terror, both communist and fascist, was put in a building
which became a symbol in Hungary. It is the former headquarters of a fascist party
in the 1940s, which was changed into a jail after the communist regime was installed.
Un hibrid între muzeu și memorial, la fel de bine cunoscut în acest spațiu, este Muzeul
comunismului din Praga, care reflectă o tematică bogată din istoria ultimilor 50 de ani din
fosta Cehoslovacie: viața cotidiană, politica, istoria, sportul, economia, arta, propaganda,
poliția politică, cenzura, instituțiile judiciare și coercitive și lagărele de muncă. Specialiștii au
remarcat, în acest caz, lipsa dimensiunii dialogului deschis, caracteristică unui muzeu
contemporan.
The museum about communism in Prague is a hybrid between a museum and a
memorial, and is as well known as the 'House of Terror' in the former communist
block. It reflects a wealth of themes from the history of the last 50 years in the
former Czechoslovakia: daily life, politics, history, sport, the economy, the arts,
propaganda, political police, censorship, judicial institutions, the apparatus of coercion,
and labour camps. Specialists have noted in the Prague museum a lack of open
dialogue between all these elements: a characteristic omission in a contemporary
museum.
În România, un memorial în nota lui clasică, este considerat Memorialul Victimelor
Comunismului și Rezistenței de la Sighet. Tematica lui se bazează pe abuzurile și represiunea
puterii comuniste instalate după război.
The memorial to the victims of communism and to the resistance in Sighet
Marmaței (in north-western Romania) is considered to be a memorial in classical
form. Its themes are based on the abuse and repression by the communist power
installed after the Second World War.
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Viziunea MuViCC se apropie cât de cât de cea care a stat la baza creării unui secțiuni
de la Muzeul Țăranului Român de la București, care tratează, în notă minimală, și tema vieții
cotidiene în comunism. Specialiștii au sesizat un mesaj nou în acest caz, care, spre deosebire
de Memorialul de la Sighet, trimite cu precădere la ideea de viață, cu multele ei aspecte
comune, nu rămâne doar la ideea de spațiu public, cu retorica sa abstractă, sau la ideea de-a
reda represiunea și teroarea comunistă. Conceptul MuViCC, ca și conceptul de memorial,
urmărește regăsirea identității individuale și colective, iar acest fapt spiritual și de cunoaștere
să se petreacă la un nivel social cât mai larg.
The vision of the museum about daily life under communism is quite close to
the idea which lies behind the creation of a section of the Romanian peasant museum
in Bucharest (the section deals in a very small way with the theme of daily life
during communism). Specialists have noted a new message in the MVCC, which
contrasts very much with the Sighet Marmaței memorial. These memorials convey – in
the first place – jails, torments, and torture of prisoners. The new message strongly
conveys the idea of life between 1945 and 1989, and its many communal aspects.
The MVCC does not stop at the idea of physical public spaces for culture, or upon
the abstract rhetoric – exclusive to communism – about ideas divorced from reality, or
on communist repression and terror. The concept behind it pursues the recovery of
collective and individual identity, by displaying various physical objects used then: in
that regard, the MVCC does resemble the Sighet memorial and other memorials like
it. The concept of the MVCC and the realities it represents – both spiritual teaching
about communism, and knowledge of the realities of life under communism – ought to
be available on the broadest possible levels of society.
Scurtă descriere conceptuală a MuViCC = Brief description of the MVCC concepts
Conceptul de MuViCC nu vrea din start să propună o viziune ideologizată a trecutului
comunist, adică nici una nostalgică, nici una acuzatoare, ci vrea doar să creeze un spațiu
muzeal bine documentat, cât mai deschis, lăsând interpretarea pe seama vizitatorului.
The MVCC does not propose from the start an ideological vision of the
communist past. That is to say: it intends to be neither nostalgic nor judgmental of
communism. Rather, the MVCC desires to create a storage area with all the necessary
documents, and which is as open–minded as possible. Interpretation and judgement are
left to the mind of the visitor.
În acest sens, se impunea ca muzeul să fie amenajat într-o clădire reprezentativă pentru
epoca socialismului, de genul unei hale industriale, care are o istorie și care mai păstrează
urmele acestui trecut controversat la vedere.
In this way, it became decided that the museum would be set up in a building
representative of the socialist era; of industrial type; with a history of past events;
which preserves the scars of that controversial past for all to see.
Ar fi de preferat ca acest spațiu să aibă o curte interioară, care să facă cât mai vizibil
exteriorul expresiv al clădirii, loc în care să poată fi expuse statui, busturi sau monumente
publice, elemente arhitectonice și culturale, ce au populat spațiul public pe vremea regimului
comunist.
It would be preferable for the museum to have an interior courtyard. This would
make the symbolic, expressive exterior of the building as visible as possible. It would
be a place where statues, busts, public monuments which occupied public spaces in
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the communist time could be displayed, with their cultural, logical and architecturally
pleasing elements.
O altă caracteristică a muzeului este aceea că el urmează să fie o construcție colectivă,
socială. Obiectele urmează să fie donate în principal de către persoane private în urma unui
apel public și însoțite, pentru cele mai reprezentative dintre ele, de o istorie personală, ce
urmează a fi înregistrată. Aceste povestiri asigură o privire «din interior» asupra obiectelor
muzeale, cale ce permite și accesul omului simplu la reconstituirea și cunoașterea trecutului.
Însă o astfel de procedură nu exclude organizarea profesionistă a muzeului (cu muzeografi si
istorici) și nici prelucrarea științifică a materialului cules de-a lungul timpului.
Another characteristic of the MVCC museum is that it should end up being a
collective building effort, by different elements of society. In particular, the display
objects should be donated by private individuals following a public appeal. The things
which are most representative should be accompanied by a personal story which will
be recorded. These stories make sure there is 'inside information' about the museum
items. This method allows simple re–enactment and knowledge of the past for the
man in the street. Nevertheless such a procedure doesn’t rule out either professional
organisation of the museum (with curates and professionals in museum management
and historians), or scientific organisation of the material gathered over time.
Muzeul urmează să cuprindă obiecte din diferite zone ale vieții cotidiene, iar acolo unde
obiectele au o istorie particulară, interesantă, pe care posesorul lor este dispus să o
împărtășească, exponatul poate fi însoțit de înregistrarea video a povestirii. Așadar, muzeul
cuprinde deopotrivă lucruri, povestiri despre lucruri (care le contextualizează social și
biografic) și emoții sau sentimente transmise odată cu povestirea. Pe lângă acestea, muzeul
poate dezvolta o arhivă cu fotografii de familie, scrisori răzlețe sau corespondențe ale
oamenilor simpli, jurnale, memorii sau însemnări, orice alt document care ne poate îmbogăți
cunoașterea asupra vieții private în timpul dictaturii.
The museum will aim to include objects from different departments of day–to–
day life. When they have an interesting, individual history which their owner is ready
to share, the item can be accompanied by a video (with a sign–in capacity) about its
story. Thus artefacts, tales which put them in the context of society and of individual
lifestory, and the thrills and feelings conveyed with the stories will all alike be
included by the MVCC. Besides, the museum could develop an archive with family
photographs, isolated letters or correspondence by people in the street, journals,
recollections or notes, and any other papers which could enrich our knowledge of
private life under the dictatorship.
Dincolo de funcțiile patrimonială, de conservare şi de cercetare ale muzeului, trebuie
dezvoltate și funcția turistică, educațional-pedagogică sau cea de petrecere a timpului
liber. Așadar, muzeul va trebui să devină un spațiu deschis colaborării și publicului,
documentării artistice și științifice (eventual cu un sistem de burse), pentru lecțiile de istorie
cu elevii din zonă sau cu o serie de lecții online, voluntariatului și organizării de stagii de
practică (pentru studenții de la istorie, sociologie, antropologie, științe politice, jurnalism etc.)
Besides the museum’s functions preserving cultural heritage and research
material, its functions for tourism, education & pedagology, and entertainment in free
time must be developed. Thus, the museum will have to become an open forum for
co–operation and for public meetings; artistic and scientific documentaries (with a
system of financial grants, eventually); for history lessons with pupils from the region
or for a series of online lessons; for the volunteer service; for organising internships
(for students of history, sociology, anthropology, political sciences, journalism, etc).
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Obiectele pot fi clasificate pe diferite categorii (evident, provizorii): Objects could be
classified in 3 categories (provisionally, of course):
- din spațiul domestic și gospodăresc (mobilă, bibelouri și carpete, veselă, ustensile
de bucătărie, aparatură electrocasnică, haine, pantofi, poșete, pălării, sticle de lapte,
ulei, borcane, cutii de bomboane, ambalaje, etichete); From the home, and
home management (furniture, china ornaments and rugs, dishes, kitchen
implements & electrical appliances, coats, trousers, handbags, hats, milk / oil
bottles, pots, knives for sweets, wrappings, labels).
din spațiul școlar (manuale școlare, uniforme, penare, pupitre, table, instrumente de
scris); From school (textbooks, uniforms, pencil boxes, blackboards, desks,
writing instruments).
-

din spațiul profesional (uniforme, birouri, afișe de protecția muncii, echipamente
de protecție); From professional life (uniforms, offices, work protection
posters, protective equipment).

-

referitoare la comunicare și propagandă (aparate de radio, cărți de popularizare și
propagandă, pancarte, afișe, presă scrisă, cărți poștale, fotografii de familie,
diafilme). Concerning communication & propaganda (radio sets, books about
popular information & propaganda, placards, posters, the written press, postal
letters, family photographs, films, slides).

-

referitoare la diferite vârste – copilărie (jucării), vârstă adultă, vârsta a treia.
Concerning different stages of life childhood, adulthood, old age.

Obiectele urmează a fi expuse în expoziții permanente după ce au fost așezate într-o
serie de expoziții temporare, organizate în perioada de construcție a muzeului. Aceste
expoziții vor încerca să exploreze dimensiuni particulare ale vieții cotidiene în comunism (ex.
«uniformele», «moda», «publicitatea», «consumul cultural» etc.) Chiar în perioada de început,
cu sprijinul diferiților muzeografi, în diferite etape de colectare a obiectelor, vor fi organizate
expoziții itinerante în țară.
The objects will be placed in a series of temporary exhibits, organised during
the building of the museum. Afterwards, they will be displayed in permanent
showcases. These displays will seek to explore individual aspects of daily life under
communism (for example, «uniforms», «fashion», «publicity & advertising», «culture»,
etc). Even in the starting period, mobile exhibitions will be organised in Romania
with the help of different museum curates, while the collection of artefacts goes
through its different stages.
Structuring and planning activities = Structura şi planificare activităţilor
Pornind de la obiectivele identificate până acum, reprezentații Asociației CulturEst au
încercat să stabilească un cadru general cât mai larg de dialog asupra conceptului. La
alcătuirea acestui proiect, au fost consultați specialiști din diverse domenii: istorici, arhitecți,
muzeologi, scriitori, profesori s.a. În acest sens, CulturEst deja a realizat parteneriate sau
colaborări cu instituții prestigioase din domeniul culturii, învățământului, administrației sau
turismului: Primăria Botoșani, Consiliul Județean Botoșani, Direcția de Cultură Botoșani,
Muzeul Literaturii din Iași, Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” – București, Inspectoratul
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Județean de Învățământ Botoșani, Muzeul Comunismului din Berlin sau Televiziunea TeleM
Botoșani.
Starting from the objectives identified so far, the representatives of the 'Cultur
Est' association have tried to settle as broad as possible a general framework for
dialogue about the concept for the museum. When the project was first mooted,
specialists from diverse fields were consulted: historians, architects, curators, writers,
professors, etc. 'Cultur Est' has already created a partnership or co–operation of that
sort with prestigious organisations in the fields of culture, teaching, local
administration, and tourism: the Botoșani town council, the council for Botoșani
region, the directorate of culture in Botoșani, the Literary museum in Iași, the 'Ion
Mincu' architecture university in Bucharest, the inspectorate of teaching in Botoșani
county, the museum about communism in Berlin, and the 'Telem' television network in
Botoșani.
La cererea Asociației CulturEst, Consiliul local al Primăriei din Botoșani a hotărât
(Hotărârea nr. 291 din 30 septembrie 2013) asocierea Primăriei din Botoșani la acțiunea
construirii MuViCC, alături de Asociația CulturEst. Primăria, pe baza unui contract de
asociere valabil 20 de ani, a pus la dispoziția CulturEst o clădire, fostul CET al orașului,
pentru a fi folosită ca sediu al MuViCC. De asemenea, până la finalizarea amenajării acestui
sediu, Primăria a oferit și un spațiu adecvat pentru depozitarea obiectelor colectate.
At the request of the 'Cultur Est' association, the board of the Botoșani town council
decided (Order 291, 30th September 2013) that the council be involved in the building
of the MVCC alongside 'Cultur Est'. The council put a building (the previous gas–
burning electrical generation centre for Botoșani town) at Cultur Est's disposal. This is
to be used as the base for the MVCC, on the basis of a contract of association valid
for 20 years. Likewise, until the furnishing of this headquarters is completed, the town
council has offered appropriate storage space for storing the objects collected (for the
museum).
Descrierea clădirii în care va fi amenajat MuViCC = Description of the building in
which the MVCC will be
housed
Clădirea
fostului
CET Botoșani, prin forma
arhitecturală,
oferă
o
imagine iconică pentru
viziunea comunismului cu
specific
românesc,
o
imagine
a
dezvoltării
industriei planificate la
nivel
gigantic,
dar
rezultând un ansamblu
ineficient și ruinat. Această clădire dărăpănată, hilară și ruginită poate oferi o scânteie de
adevăr despre un sistem social, a cărui utopie de a perfecta viața oamenilor se baza pe
tehnologii sociale și pe o industrializare forțată, anacronice, ireală. Viața comună, de la
aspectele ei intime, de familie, până la cele culturale, redată acolo, în interiorul acestei clădiri
gigantice și ruinate, într-un mod cât mai explicit, vizual, poate comunica vizitatorilor un
mesaj clar, simplu și expresiv. Interiorul ei, prin reconversie arhitecturală, poate deveni
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spațiul adecvat amenajării unor astfel de expoziții, fie permanente, fie temporare, ansamblul
însuși fiind obiectul cel mai expresiv al vieții din comunism. Acolo există posibilitatea
amenajării în etape a sălilor de expoziție, în funcție de ritmul în care va evolua finanțarea,
pornind de la un nivel minim, sau a anexelor specifice unui muzeu, de la birouri pentru
administrație sau depozite, până la o sală de conferințe și o bibliotecă.
Architecturally speaking, the building which belonged to the former Botoșani gas–
burning electrical generation centre offers a image representative of the exclusively
Romanian idea of communism. It is a picture of industrial development planned on a
gigantic scale, yet ending up as an inefficient and collapsed whole. This absurd, rusty,
deteriorated building can offer a glimmer of truth about a social system, whose
utopian vision of perfecting people’s lives was based on social technologies and upon
forcibly imposed, out–dated, unrealistic industrialisation. Communal life as portrayed
there – from its intimate and family aspects, to the national culture – may communicate
to visitors a clear, simple and expressive message in the most explicit way, inside this
enormous ruined building. The interior could become by architectural conversion a
fitting space for arranging such exhibits. Whether the exhibits are permanent or
temporary, the whole building itself would be the most expressive symbol of life
under communism. Inside the building, there is the possibility of managing the display
rooms in stages, according to the way in which the project finance develops, starting
from a minimum level. The displays could be developed as annexes particular to a
museum, or as offices for administration or storage, to a conference room or a
library.
a) Building exterior = a) Exteriorul clădirii
Din analiza făcută de câțiva arhitecți la fața locului, ansamblul clădirii se compune
dintr-o alăturare frapantă a două corpuri diferite din punct de vedere arhitectural.
According to the analysis carried out by several architects onsite, the whole of
the building is made up of a striking combination of 2 different parts (architecturally
speaking).
Corpul central (construit în anii ’60) se distinge printr-o monumentalitate specifică unui
edificiu al puterii totalitare, totul realizat în stilul realismului socialist. Respectă canoanele
stilului sovietic: simetrie, logică tectonică, pilaștri simplificați, mimarea registrelor orizontale
(deși la interior există un singur nivel), materiale nobile (placaj, piatră naturală) proporții
inedite, diferite de cele clasice.
The building’s central core (built in the 1960s) stands out by the grandeur
characteristic of a monument to totalitarian power. The whole is completed in the
style of socialist realism. It observes the canons of the Soviet style: symmetry;
architectonic logic; simplified pillars; mimicking of horizontal floors (although there is
only one interior level); fine materials (natural wood & stone); unusual proportions,
unlike classical dimensions.
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Există și un corp alăturat celui central, construit ulterior (anii ’70). Structura de
rezistență este din beton armat, iar închiderile sunt panouri de azbociment. Instalațiile
industriale sunt vizibile la exterior, contrastând puternic cu corpul alăturat. Tabloul
ansamblului trimite și la gigantismul industrial, dar și la viața cotidiană austeră de la bloc, cu
anexele ei vernaculare multiple.
There is also a part linked to the central building, constructed later (in the '70s).
The outer wall is of reinforced concrete, while the internal divisions are panels of
fibre cement. Industrial equipment is visible on the exterior, starkly contrasting with
the connecting main building. The view of the entire building suggests both enormous
physical size in industry, and the austerity of daily life in its multiple, ordinary,
aspects in the communist bloc.
Clădirea are o curte minimă în jur, care permite amenajarea unei promenade pietonale
pentru vizionarea exteriorului.
The building has a little courtyard nearby, which allows the organising of walks
around, to see the exterior.
b) Interiorul = b) The building interior
Interiorul (1180 mp, un singur nivel - parter și o supantă în apropierea intrării) are o
înălțime comparabilă cu a unui bloc cu patru nivele. Acesta poate evoca în stil orwellian
tabloul unei lumi industrializate forțat, dărâmată și ruginită. În haosul acestor vestigii, în
funcție de bugetul alocat pornind de la sume minime, pot fi amenajate spații de expoziție
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încapsulate, urmând o viziune muzeală dintre cele mai actuale, ce oferă un dialog deschis și
intens cu exponatele. Expoziția s-ar evidenția printr-o structură simplă, accesibilă grupurilor
sociale cât mai diverse, dar și printr-o mare mobilitate, cu trasee mereu în schimbare.
The inside (1,180 square metres, on a level ground floor and an intermediate
floor near the entrance) is similar in height to a 4 storey block. This may evoke an
Orwellian image of a forcibly industrialised world, collapsed and rusty. The areas for
the exhibits are to be in the midst of these chaotic ruins (see pictures). They will be
managed according to a budget starting with very small sums. This follows some of
the most up–to–date ideas for museum management, that offer an open and intense
discussion of the issues by means of the exhibits. The quality of the displays will
stand out through a simple structure, accessible to the broadest possible range of
people from society, and also through being highly variable, with ranges of displays
constantly being changed.
Acest interior, generos ca volum, are spații în care pot fi organizate activități diverse, de
la teatru și concerte de muzică, până la activități școlare sau academice. Stilul conversiei
arhitecturale, actual și foarte viu, poate fi aplicat cu minime costuri.
The building interior is well-provided with volume. It has space in which
diverse activities can be organised, ranging from theatrical plays and musical concerts,
to school and academic activities. The architectural way the edifice was converted
could be applied to such works at minimum cost. It could remain a museum type of
building, after its (very up–to–date and vibrant) architectural conversion.
Concursul de idei pentru stabilirea formei muzeului; studiul de fezabilitate
The contest of ideas about the final form of the museum; the feasibility study

Primăria municipiului Botoșani a hotărât să finanțeze un concurs de idei pentru
stabilirea formei muzeului,pornind de la sediul actual,hala fostului CET.
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The Botoșani municipal council decided to finance a competition between different
ideas about the final design and layout of the museum. These ideas would start from
the existing building, the former Botoșani gas–burning electrical generation centre.
Concursul se va desfășura în perioada 1 sept.-1 dec. 2014.
Va fi oferit un premiu în valoare de 8 500 de lei.
Lucrările participante la concurs vor fi făcute publice în sala de consiliu a Primăriei
Botoșani.
Câștigătorul va putea face sau va putea propune numele celui care va face un studiu de
fezabilitate. Banii pentru acest studiu, 10 000 de lei, vor fi oferiți din bugetul Consiliului
județean Botoșani.
The ideas contest will take place between 1st September – 1st December 2014,
and a prize worth 8,500 lei will be offered ( = 1,500 – 1,550 UK pounds / 1,900 – 1,950
euros at 2014 exchange rates ). The papers, etc, submitted in the contest will be made
public in the board room of the Botoșani town council. The winner will either write
the feasibility study or be able to propose someone else as the author. The price of
the study (10,000 lei = approx. 1,775 – 1,825 UK pounds / 2,250 – 2,300 euros at 2014
exchange rates ) will be offered out of the Botoșani regional council budget.
Colectarea obiectelor muzeale = Collecting objects for the museum
Campaniile publice de colectare de obiecte semnificative pentru viaţa cotidiană în
comunism nu constituie doar o manieră de a obţine “materie primă“ pentru realizarea
expoziţiilor, ci răspunde conceptului central al MuViCC, acela de construcţie colectivă,
comunitar-intergeneraţională, a trecutului recent, cu rol deosibit în comunicarea socială, şi de
cunoaştere interactivă a acestui trecut. De asemenea, campaniile publice facilitează recoltarea
de istorii ale obiectelor şi de povestiri ale vieţii, discursuri care îşi au şi ele rolul într-un astfel
de muzeu, precum şi emoţiile care însoţesc acest tip de rememorare.
The public efforts to collect items which are expressive of daily life under
communism don’t just represent a way of obtaining raw material for creating the
exhibits. Also, they correspond to the central concept of the MVCC: of collective
creation, among the community and among different generations, with a particular role
for communication among society. This communal creativity concerns interactive
knowledge of the recent past. Likewise the public campaigns make it easier to obtain
details about the objects and people’s life stories. Making such tales known has a role
in a museum like this, as do the feelings which accompany this kind of recollection.
Astfel de campanii publice se pot realiza în mai multe maniere:
1.Campanie în şcoli, cu ajutorul diriginţilor şi al profesorilor de istorie;
2.Campanie stradală (cu corturi) de informare şi strângere de obiecte;
3.Campanie în sate și comune, cu sprijinul primăriilor;
4.Campanie derulată cu ajutorul televiziunilor locale, unde se propun emisiuni despre
trecutul recent, eventual plecând de la obiecte aduse de telespectatori;
5.Campanii realizate pe site-ul MuViCC şi cu ajutorul platformelor de socializare.
Public campaigns like this may be carried out in many ways. 1. Campaigns in
schools, with the help of staff, and history teachers. 2. Street campaigns (with tents)
to spread information and gather objects. 3. Campaigns in villages and local
communities with the support of local councils. 4. Campaigns undertaken with the
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help of local television networks, where programmes about the recent past can be
suggested, eventually concluding with objects (relevant to communism) brought by
television audiences. 5. Campaigns carried out at the MVCC building, with the help
of platforms for socializing.
Descriere sumară a campaniei = Summary of the campaign
1. Colectare de obiecte cu sprijinul școlilor – 1. Collecting objects with the support
of schools
În paralel cu amenajarea clădirii, Asociația CulturEst va organiza campanii de colectare
a obiectelor muzeale. In parallel with the fitting–out of the building, the 'Cultur Est'
association will organise campaigns to collect objects for the museum.
Pe 27 ianuarie 2014, la Colegiul „M. Eminescu” din Botoșani, CulturEst a dat startul
acestor activități în școli.
On January 27 2014, 'Cultur Est' announced the start of these activities in schools,
at the 'Mihai Eminescu' college in Botoșani.
Ne bucurăm că reprezentanții școlilor din Botoșani, respectiv Inspectoratul școlar
Botoșani, agreează acest tip de activități și acceptă participarea, în parteneriat cu Muzeul
Vieții Cotidiene în Comunism, respectiv Asociația CulturEst, la susținerea acestor activități,
care promovează implicit și un tip neconvențional de cunoaștere a comunismului în rândul
elevilor.
The representatives of 'Cultur Est' are very glad the Botoșani schools’
representatives and the Botoșani schools inspectorate are favourable to this kind of
work, and that they accept the participation of 'Cultur Est' in partnership with the
museum about daily life under communism. This co–operation supports these works,
which implicitly promote an unconventional type of knowledge of communism among
pupils.
CulturEst a semnat un parteneriat de colaborare cu Inspectoratul școlar Botoșani, pentru
anul școlar 2014/2015, pe marginea căruia s-au conturat o serie de activități.
'Cultur Est' has signed a partnership with the Botoșani schools inspectorate for
the 2014 – 2015 academic year. A series of extra-curricular activities has been outlined
for the school year.
Au fost și programate ore de istorie pe teme specifice, cum ar fi ilustrarea aspectelor
importante din viața copiilor în comunism - jocuri și jucării, uniforme și îmbrăcăminte
specifică, stilul festivităților, organizații școlare, de șoimi, de pioneri sau de uteciști, activități
extrașcolare de colectare materiale refolosibile, ș.a. Temele vor fi extinse pe parcursul
desfășurării acestui proiect.
History sessions have also been scheduled upon specific subjects, such as
illustrating important aspects of children’s life under communism: toys and games;
uniforms and clothes for specific occasions; ways of organising festivals; school
organisations; the 'Patriotic Falcons' (a communist group for 4–7 year–olds); the
pioneers and communist youth; extra–curricular activities e.g. collecting recycleable
materials; etc. These subjects will be extended in the course of unfolding the different
phases of the project.
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Toate aceste activități, pe lângă rolul de cunoaștere intrinsecă, se vor petrece într-un
cadru neconvențional, ceea ce va deschide calea unei bune cunoașteri teoretice a fenomenului
și a sistemului social de tip comunist. Activitățile vor constitui și căi foarte practice de
colecționare de obiecte pentru Muzeul Vieții Cotidiene în Comunism.
As well as helping people’s general knowledge, all these lessons and games will
take place in an unconventional framework. This programme will open the way to
good general, theoretical knowledge of the phenomenon of communism, and the
communist social system. The games and lessons will also be very practical ways of
collecting objects for the MVCC.
La 1 oct. a.c., va începe un proiect de colectare în școlile din județul Botoșani, a cărui
finanțare, de 5000 de lei, va fi suportată de Consiliul județean Botoșani.
On 1st Oct, a project to collect objects will start in schools in Botoșani region.
The financing of this (5,000 lei = 835 – 935 UK pounds / 1,080 – 1,180 euros at 2014
exchange rates) will be borne by the Botoșani regional council.
CulturEst a amenajat, într-o sala de clasă de la Liceul de construcție „Elie Radu” din
Botoșani, un spațiu dotat cu rafturi, pentru depozitarea acestor obiecte colectate de la diferiți
donatori. Fiecărui obiect îi va fi făcută istoria utilizării lui prin participarea directă a
donatorului (prin mijloace audio sau video), va înscris într-un registru de inventar, iar lista lor,
cu numele donatorilor, va fi publicată pe site-ului MuViCC.
CulturEst has arranged a space, provided with stands, in a classroom in the 'Elie
Radu' building high school in Botoșani for storing the different objects collected by
the different donors (Translator’s note – Elie Radu was a Romanian engineer and
academician). Each object will have the story of its past usage recorded by the direct
involvement of the donor (through audio recording or video), in an inventory register,
while the list, with donors’ names, will be published in the MVCC website.

Aceste activități, programate prin parteneriatul stabilit, vor căpăta un aspect
instituționalizat și vor fi realizate după un anumit calendar. Prin aceste programe, atât elevii
cât și profesorii vor fi răsplătiți pentru aportul adus. Asociația CulturEst va propune
Inspectoratului școlar Botoșani, apoi școlilor și liceelor cu care va colabora diferite premii,
constând în diplome și excursii.
These activities will be scheduled according to a definite timetable, and will take
on an institutionalised nature. They will be organised through the partnership
established between CulturEst and the Botoșani schools inspectorate. Through these
programmes, pupils and teachers will be equally rewarded for the contribution they
bring. CulturEst will propose various prizes, in the form of diplomas and excursions,
first to the schools inspectorate, and then to the primary and secondary schools.
2. Campanii prin corturi și caravane
2. Campaigns in tents and caravans
Prin activitățile din școli, CulturEst încearcă să promoveze în rândul elevilor și ideea
voluntariatului. Through these school programmes CulturEst is also trying to promote
the idea of voluntary service among pupils.
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Astfel, cu sprijinul a 70 de elevi-voluntari, a
fost începută la 1 iunie a.c. o campanie de
colectare stradală în Botoșani. Au fost lipite afișe
în oraș și împărțiți fluturași ,prin care este făcut
cunoscut conceptul muzeului,nume de obiecte din
viața comună în comunism,necesare ca elemente
muzeale la MuViCC.
So a street–collection campaign began in
Botoșani on 1st June 2014, with the support
of 70 volunteer pupils. Placards were stuck up
in the town to make the concept of the
MVCC known. Banners were waved to
advertise the names of items from daily life
under communism which are needed for the
museum.
Începând cu luna august, a intrat în
desfășurare un proiect finanțat de Primăria
Botoșani,în valoare de 3500 de lei. Vor fi
montate corturi și bannere.
In August, a project financed by the Botoșani town council began to proceed,
with a budget of 3,500 lei (3,500 lei = 600 – 650 UK pounds / 760 – 820 euros at 2014
exchange rates ). Tents will be put up and banners waved.
(Slogan in photo 1 = Join in writing the history of communism: donate an item !
Slogan in photo 2 = Don’t trash history: bring it to the museum ! )
Voluntarii participă la diferite cursuri pe tema introducerii în muzeografie, cursuri
susținute de muzeografi de la Muzeul de istorie Botoșani și portă tricouri inscripționate. Vor
face colectări de obiecte muzeale, vor lua scurte interviuri donatorilor.
Volunteers wearing T–shirts with slogans are taking part in the various courses
on the introductory theme (the knowledge of museums). These courses are supported
by museum curators from the Botoșani history museum. They will collect items which
are appropriate for the MVCC, and interview briefly those who donate them.
(Loznica in fotouri ~ Botoșăneni, haideți să facem primul Muzeu al Vieții Cotidiene în
Comunism din România = Slogans in photo 3 ~ People of Botoșani, let us create
Romania’s first 'museum about daily life under communism'.’
Donați obiectele nefolositoare de dinainte de 1989, nu le aruncați la gunoi ! =
Donate useless objects dating before 1989; don’t throw them away ! ).
La finalul campaniei, ei vor primi diplome de participare iar celor care s-au evidențiat în
activitatea de colectare, Editura Polirom le va oferi cărți.
At the end of the campaign, all the volunteers will receive certificates of
participation, while those who did well in collection will receive books from Polirom
publishing house.
3. Campanii de colectare cu ajutorul site-ului = 3. Collection campaigns with the
help of the website
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Primăria Botoșani a oferit suma de 6 500 de lei pentru construirea unui site MuViCC.
Proiectul se află în derulare până la 1 decembrie a.c.
The Botoșani town council has offered the sum of 6,500 lei ( = 1,100 – 1,200 UK
pounds / 1,425 – 1,525 euros at 2014 exchange rates ) for the creation of a website
for the MVCC. This project is at the development stage until 1st December 2014.
Odată construit, cu sprijinul site-ului CulturEst va declanșa o campanie de strângere de
obiecte la nivel național. Proiectul aceste campanii, cu o finanțare de 10 000 de lei, va fi pus
în aplicare în anul 2015, cu sprijinul Primăriei Botoșani.
Once the website is built, CulturEst will launch a nationwide campaign, with the
aid of the domain, to gather objects. The application for the campaign project finance
of 10,000 lei ( = 1,725 – 1,825 UK pounds / 2,215 – 2,315 euros at 2014 exchange
rates ) will be made in 2015, with the support of the Botoșani town council.
4. Campanie de colectare în sate și comune
4. Collection campaigns in villages and local communities
Proiectul acestei campanii,cu o finanțare de aproximativ de 7000 de lei, urmează a fi
dezvoltat în anul 2015, cu sprijinul Consiliului județean Botoșani.
The collection project is going to be developed in 2015, with a budget of about
7,000 lei (= 1,200 – 1,300 UK pounds / 1,525 – 1,625 euros at 2014 exchange rates )
with the support of the Botoșani regional council.
La el vor fi antrenați mai ales primari din județul Botoșani. Vor fi organizate periodic
caravane de informare a conceptului MuViCC și colectare. Vor fi puncte de colectare de
obiecte din viața cotidiană în comunism la primării.
The members of the local councils in Botoșani region will be especially closely
involved in collecting items. Periodically, caravans will be organised to provide
information about the concept of the MVCC and the collection of objects. There will
collection points, at the town halls, for the items from daily life under communism.
5. Expoziții itinerante = 5. Travelling displays
Cu obiectele colectate, periodic, vor fi organizate în județul Botoșani sau în țară
expoziții itinerante, la a căror organizare rolul important îl vor avea elevii și profesorii de la
liceele și școlile din Botoșani și voluntarii. Impactul mediatic puternic va duce la extinderea
acestui tip de activități, cu beneficii multiple atât pentru organizatori cât și pentru cei invitați
să participe. Cunoașterea comunismului prin cunoașterea vieții cotidiene va deveni un
fenomen nou la toate nivelele sociale, mult mai accesibil decât celelalte genuri de cunoaștere,
teoretice, abstracte sau restrictive.
Travelling displays of the items gathered for the museum will be organised
periodically in Botoșani region and in the whole country. Pupils and teachers from the
high schools and junior schools in Botoșani, and volunteers, will have an important
part in organizing the mobile displays. The powerful impact on and through the media
will cause this kind of work to grow, with many benefits, as much for the organisers
as for those invited to take part in collecting. Knowledge of communism in general,
through knowing about daily life under the communist regime, will become a new
experience at all levels of society. It will be much more accessible than other forms
of knowledge (theoretical, abstract and restrictive).
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În luna iunie 2014, la Iași, la Muzeul Literaturii, a fost organizată, în parteneriat cu
Asociația CulturEst, prima expoziție itinerantă, „Copilăria părinților noștri”.
During the month of June 2014, the first travelling display was organised at the
Literary museum in Iași, in partnership with CulturEst: 'The childhood our parents had'.
CulturEst,în parteneriat cu Muzeul de istorie din Botoșani , va deschide în perioada 1
oct.-1 nov., la Galeriile de artă din Botoșani, o serie de expoziții cu obiecte din viața cotidiană
în comunism: „Arta în comunism”,„Școala în comunism”,„Copilăria părinților noștri”, ș.a..
During 1st Oct – 1st Nov 2014, CulturEst, in partnership with the history museum
in Botoșani, will open a series of exhibitions of day to day items from life under
communism, at the Botoșani art gallery: «communist art», «communist school», «Our
parents’ childhood», etc.

Muzeul Literaturii, Iași, iunie 2014 = Literary museum in Iași, June 2014
6. Emisiuni TV – oameni comuni, istorii și lucruri din viața cotidiană = 6.
programmes upon ordinary people, stories and things from daily life

TV

Seria acestor activități cuprinde, în paralel cu cele organizate în școli, altele care vor fi
făcute în parteneriate cu alte instituții, precum diferite televiziuni locale sau de nivel național,
cu ONG-uri ale elevilor și tinerilor ș.a. CulturEst a propus unui post de televiziune locală din
Botoșani, TeleM, un format original de emisiune despre viața în comunism a oamenilor din
județul Botoșani („Viața în Comunism”), fiind programate deja pentru realizare și difuzare
câte două astfel de emisiuni pe lună. În aceste emisiuni, vor fi evocate diferite aspecte
specifice vieții în comunism – pornind de la viața oamenilor în marile fabrici, până la cea din
spațiile private, de la evenimentele festive, care au marcat comunitatea, până la secvențele de
viață comună – obiecte și fapte care stârnesc interesul oamenilor cât mai diverși.
This series of activities includes (in parallel with the lessons, etc, being
organised in schools) all the events which will be carried out in partnership with
other bodies [e.g. different local TV networks, non–governmental organisations for
pupils and young people, etc]. CulturEst has suggested to TeleM, a local Botoșani TV
station, a new series of programmes about communist life for people in Botoșani
('Life under Communism'). It is already programmed for filming and broadcasting two
times per month. In these programmes, different concrete aspects of life under
communism will be recalled. This starts with people’s lives in great factories, and
goes on to individual life behind closed doors; and again, from festive events which
affected the whole comunity, to images of communal life (objects and actions which
arouse interest among the most diverse people).
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