ART NOUVEAU FEST 4 ALL

După o perioadă de informare, numeroase vizite de documentare, dialoguri tematice cu
profesioniști în domeniul patrimoniului și turismului, elevii din echipa de proiect Euroscola
au pregătit pentru cetățenii orașului Oradea o serată culturală de informare și conștientizare
cu privire la valoarea de patrimoniu Palatului “Vulturul Negru” și cu privire la măsurile
care trebuie întreprinse pentru protejarea/conservarea și promovarea acestuia.

Vineri seara, elevii de la Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” au invadat spațiul ambiental
punctul “0” al orașului Oradea – Piața Unirii / Palatul “Vulturul Negru”.
Tinerii au organizat pentru cetățenii orașului Oradea o seară culturală Art Nouveau,
activitate înscrisă în calendarul proiectului Euroscola coordonat de doamnele profesoare
Carmen Chira și Florica Gavra care a avut ca obiective: extinderea orizontului cognitiv al
populației orașului cu privire la bogăţia şi diversitatea culturală a Europei și la monumentul
istoric Palatul “Vulturul Negru”, sensibilizarea cetățenilor referitor la importanța respectării
patrimoniului arhitectural al orașului Oradea, la cunoașterea locului pe care acesta îl ocupă în
peisajul cultural orădean, precum și promovarea interacțiunii comunitare prin conștientizarea
importanţei implicării în activităţi de prezentare, protejare și promovare a obiectivelor de
patrimoniu local.
Prezentatorii programului, Andrada Tarce și George Seica (cls. a XI-a) s-au dovedit a fi
gazde bune pe parcursul seratei. După o scurtă introducere referitoare la programul
Euroscola, la Anul European al Patrimoniului Cultural – 2018 și la proiectul elevilor lăzăriști
Patrimoniul în mâinile tinerilor, evenimentul a debutat, prin intermediul elevei Yvette
Farkas, cu acrodansuri executate de trupa de majorete “Mystique Oradea”, coordonată de
doamna Friderika Varga, spectacol care prin mișcare, sunet, culoare și îndemânare i-a
încântat pe spectatori. Prezentarea Palatului “Vulturul Negru” i-a revenit elevei Iulia Pop
(clasa a X-a) care, a reușit să capteze și atenția trecătorilor, care s-au oprit pentru a urmări
expunerea și au identificat elementele decorative Art Nouveau ce se găsesc pe fațada clădirii.
În finalul expunerii, au fost enumerate măsurile concepute de lăzăriști pentru protejarea și
conservarea clădirii pentru generațiile următoare, precum și modalitățile prin care s-ar putea
realiza o promovarea mai activă a Palatului “Vulturul Negru”.

Pentu a alterna momentele de concentrare cu cele relaxante, auditoriul a fost delectat
cu un moment muzical susținut de elevii Sebastian Gozner (cls. a XI-a) și Ovidiu Bolocan.
Între timp, cei prezenți au fost invitați să treacă prin fața panourilor special amenajate cu
imagini ale Palatului “Vulturul Negru” din trecut și din prezent. De asemenea, doritorii au
avut ocazia să imortalizeze momentul în prezența elevei Adela Fărcuța, costumată după moda
începutului de secol XX și care se afla într-o caleașcă.
Pentru a obține un feedback, tinerii au adresat întrebări cetățenilor urbei despre
detaliile clădirii, iar fiecare răspuns corect a fost premiat cu un ghid turistic al orașului
Oradea și un obiect original – suport pentru pahar purtând emblema vulturului negru.
Evenimentul cultural s-a încheiat la apus de soare, cu un flashmob antrenant organizat
de echipa Alated Youth, la care au fost îndemnați să participe cei mici și cei mari, cei tineri și
nu numai.
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După o perioadă de informare, numeroase
vizite de documentare, dialoguri tematice cu
profesioniști în domeniul patrimoniului și
turismului, elevii de la Liceul „Aurel Lazăr”
au pregătit pentru orădeni o serată culturală
de informare și conștientizare cu privire la
valoarea de patrimoniu a Palatului „Vulturul
Negru” și la măsurile care trebuie luate
pentru protejarea, conservarea și
promovarea lui.
Elevii de la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”
au invadat vineri seară (22 septembrie) Palatul
„Vulturul Negru”. Tinerii au organizat pentru
cetățenii orașului o seară culturală Art
Nouveau, activitate înscrisă în calendarul
proiectului Euroscola, coordonat de doamnele
profesoare Carmen Chira și Florica Gavra,
care a avut ca obiective: extinderea orizontului
cognitiv al populației orașului cu privire
la bogăţia şi diversitatea culturală a Europei
și la monumentul istoric Palatul „Vulturul
Negru”, sensibilizarea cetățenilor referitor la
importanța respectării patrimoniului arhitectural
al orașului Oradea, la cunoașterea locului
pe care acesta îl ocupă în peisajul cultural
orădean, precum și promovarea interacțiunii
comunitare prin conștientizarea importanţei
implicării în activităţi de prezentare, protejare
și promovare a obiectivelor de patrimoniu local.

Prezentatorii programului, Andrada Tarce
și George Seica (clasa a XI-a), s-au dovedit
a fi gazde bune pe parcursul seratei. După o
scurtă introducere referitoare la programul
Euroscola, la Anul European al Patrimoniului
Cultural – 2018 și la proiectul elevilor lăzăriști
„Patrimoniul în mâinile tinerilor”, evenimentul
a debutat, prin intermediul elevei Yvette Farkas,
cu acrodansuri executate de trupa de majorete
„Mystique Oradea”, coordonată de Friderika
Varga, spectacol care prin mișcare, sunet,
culoare și îndemânare i-a încântat pe spectatori.
Prezentarea Palatului „Vulturul Negru” i-a
revenit elevei Iulia Pop (clasa a X-a), care a
reușit să capteze și atenția trecătorilor, care s-au
oprit pentru a urmări expunerea și au identifi cat
elementele decorative Art Nouveau ce se găsesc
pe fațada clădirii. În finalul expunerii,au fost
enumerate măsurile concepute de lăzăriști
pentru protejarea și conservarea clădirii pentru
generațiile următoare, precum și modalitățile
prin care s-ar putea realiza o promovare mai
activă a Palatului „Vulturul Negru”.
Pentu a alterna momentele de concentrare
cu cele relaxante, auditoriul a fost delectat cu
un moment muzical susținut de elevii Sebastian
Gozner (clasa a XI-a) și Ovidiu Bolocan. Între
timp, cei prezenți au fost invitați să treacă prin
fața panourilor special amenajate cu imagini
ale Palatului „Vulturul Negru” din trecut și
din prezent. De asemenea, doritorii au avut
ocazia să imortalizeze momentul în prezența
elevei Adela Fărcuța, aflată într-o caleașcă şi
costumată după moda începutului de secol XX.
Pentru a obține un feedback, tinerii au adresat
întrebări cetățenilor urbei despre detaliile
clădirii, iar fiecare răspuns corect a fost premiat
cu un ghid turistic al orașului Oradea și un
obiect original – suport pentru pahar, purtând
emblema vulturului negru.
Evenimentul cultural s-a încheiat la apus de
soare, cu un flashmob antrenant organizat de
echipa Alated Youth, la care au fost îndemnați
să participe cei mici și cei mari, cei tineri și nu
numai.
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