
 

 

Comunicare City Switch 2011 

Scop de comunicare: promovare rezidență artiști români focAR într-un context internațional 

favorabil (Bienală de artă contemporană Lyon, program de mobilitate artistică internațională) 

Obiective de comunicare:  

-parteneriat cu Institutul Cultural Român prezent în Franța  
-două parteneriate media strategice (revistă de arhitectură, radio francofon) 
-apariția pe cel puțin 10 mass-media (online, print și radio) 
-interviu live (radio) din România, din ziua vernisajului 
-film scurt documentare vernisaj și promovare proiect 
 
Perioada comunicării: martie – decembrie 2011 
 
Produse comunicare: 
-un articol revista de arhitectură Zeppelin (număr octombrie 2011) 
-un articol broșura Institutului cultural român din Paris (număr septembrie 2011) 
-20 apariții pe medii informative online (iste-uri, bloguri) și un număr estimat de 100.000 de 
vizualizări unice (după datele de trafic ale site-urilor) 
- 50 de like-uri și 30 de preluări pe rețele sociale (număr estimat) 
-fotografii de documentare a rezidenței și vernisajului 
-video 3 minute documentare vernisaj 
 
Artiști: grupul focAR (Alina Tudor și Răzvan Neagoe) 
Titlul proiectului: Je passé / J’habite /Je vis 
Locație: 1 Quai Claude Bernard, Lyon 7ème, France 
Perioada de desfășurare: 
Perioadă de lucru: 16 august – 16 septembrie 2011 
Vernisaj: 16 septembrie, 19h 
Nocturnă: 16 septembrie, 19h 
-în secțiunea Resonances a Bienalei Internaționale de Artă Contemporană, Lyon (ediția 11) 
Expoziție: 17 septembrie – 14 octombrie 2011 
 

Galeria Roger Tator din Lyon, Franța desfășoară un program de schimb internațional de artiști numit 
City Switch și colaborează cu operatori culturali din Europa de Est pentru implementarea acestuia. 
Proiectul se adresează atât artiştilor est-europeni cât și celor francezi, prin invitarea acestora să 
lucreze în spaţii urbane din Franţa și respectiv țara de proveniență. Anul 2010-2011 a însemnat 
schimb de artiști Franța-România. Etapa de la Lyon este organizată de Modernism.ro și are ca artiști 
invitați grupul român focAR. 
 
Modernism.ro susține, promovează și expune în online artiști români contemporani, creativi români, 
evenimente culturale de anvergură, proiecte internaționale din toate domeniile artei contemporane. 
Modernism produce, dezvoltă și susține proiecte „offline”: proiecte expoziționale („Detaliile încep 
pășind”), proiecte de mobilitate a artiștilor prin parteneriate cu galerii, instituții și evenimente de 
profil din Europa (Platforma 11, Institute Culturale Românești în străinătate, Bienala de la Moscova) 
și dezvoltă în parteneriat rezidențe artistice („City Switch 2011”). 



 
Grupul artistic focAR format din Alina Tudor și Răzvan Neagoe are o bogată experiență expozițională 
în domeniile performance, fotografie, video art, instalații, intervenție în spațiu public, artă publică și 
câștigători ai premiului Uniunii Artiștilor Plastici din România în 2007. 

 

Organizatori: Galeria Roger Tator Lyon, Modernism.ro București 
Parteneri: Institutul Cultural Român din Paris, Roberta Cimetta Fund, Resotainer, Mondrian 
Restaurant 
Parteneri media: Zeppelin Magazine, Radio France International 

 

Apariții offline 

Revista Zeppelin (nr. octombrie 2011) 

Broșura Institut Cultural Român Paris (nr. septembrie 2011) 

Interviuri radio 

Emisiune Zebra, Oana Ioniță http://m.rfi.ro/articol/asculta-rfi-ro/city-switch-artisti-romani-lyon ( 5 

septembrie 2011) 

Interviu focAR de la Lyon (16 septembrie 2011) 

 

Apariții online 

http://www.modernism.ro/offline/city-switch/  

http://zeppelin-magazine.net/newsdetail.php?id_nws=332 

http://www.icr.ro/focarro 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-9911202-schimb-orase-rezidenta-artisti-romani-lyon.htm 

http://focus.hotnews.ro/schimb-de-orase  

http://www.bucuresteni.ro/info/cultura/_Schimb_de_orase_rezidenta_de_artisti_romani.html 

http://www.roportal.ro/stiri/schimb-de-orase-rezidenta-de-artisti-romani-la-lyon-3528775.htm  

http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/%E2%80%9Eschimb-de-orase%E2%80%9D-
%E2%80%93-rezidenta-de-artisti-romani-la-lyon/ 
 
http://alternativ.ro/eveniment/schimb-de-orase-rezidenta-

lyon?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+alternativ%2FuWaE+

%28Alternativ%29&utm_content=Yahoo!+Mail 

http://www.agentiadecarte.ro/2011/08/%E2%80%9Eschimb-de-orase%E2%80%9D-grupul-

%E2%80%9Cfocar%E2%80%9D-in-rezidenta-artistica-la-lyon/ 
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http://evenimente.artclue.net/%E2%80%9Eschimb-de-orase%E2%80%9D-%E2%80%93-rezidenta-de-

artisti-romani-la-lyon/ 

http://www.sursadestiri.ro/schimb-de-orase-rezidenta-de-artisti-romani-la-lyon-s308461959.html 

http://www.niuzer.ro/Evenimente/Schimb-de-orae-rezidena-de-artiti-romani-la-Lyon-3012652.html 

http://www.artmark.ro/2011/09/grupul-artistic-focar-ne-propune-mai-multe-perspective-asupra-

orasului-lyon/ 

https://artavizuala21.wordpress.com/?s=city+switch 

http://arttaste.blogspot.com/2011/09/city-switch-2010-2011-grupul-roman.html 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/schimb-de-orase-rezidenta-de-artisti-romani-la-lyon-991588.html 

http://www.vernisaje.com/2011/08/schimb-de-orase-rezidenta-de-artisti.html  

http://www.prwave.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=28672&Itemid=77 

http://old.nabble.com/City-Switch-2011-td32248636.html 

 
Rețele sociale și profesionale 

Facebook (7000), Twitter (860) (Modernism), Facebook (Oana Ioniță (500), Razvan Neagoe (3.350), 

Alina Tudor (400) ), Linkedin (Oana Ioniță (800), Alina Tudor (120), Răzvan Neagoe (500) ). 

Grupuri de discuții 

Grupuri de discuții: evenimente_culturale_bucuresti@yahoogroups.com (110 membri), 
info_culture@yahoogroups.com (1400 membri), romania-news@yahoogroups.com (3.100 membri), 
ngolist@yahoogroups.com (1.500 membri), romania_eu_list@yahoogroups.com (7.500 membri), 
pr_ong@yahoogroups.com (2.200 membri), artacontemporana@yahoogroups.com (1.000 membri), 
bucuresti@yahoogroups.com (1.600 membri), resursetineret@yahoogroups.com (3.800 membri), 
conferinte@yahoogroups.com (2.000 membri), ONGRomania@yahoogroups.com (1.800 de membri), 
societatea_civila@yahoogroups.com (900 membri) 
Grupuri de discuții dedicate studenți: ComunicareSNSPA@yahoogroups.com (2.500 membri), 
 comunitatea-advice@yahoogroups.com (2.100 membri),  eurodesk_info@yahoogroups.com (6.500 
membri),  psihologieinfo@yahoogroups.com (700 membri), stud_ASE@yahoogroups.com(2.350 
membri), student_ase@yahoogroups.com (550 membri), "Studenti Relatii Economice Internationale 
(ASE)" Stud_REI@yahoogroups.com (2.400 membri) 
 

 

Orice alte detalii: 

Oana Ioniţă 
Manager de proiect România 
oana@modernism.ro 
004 0730 040 514 
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