
                                                                                                                    
                                                 

                                                                           
    

 

 

                 

                

 
 

 
 
 
 

Braila, 07.12.2017                                                                                   
 
In data de 28 noiembrie 2017, a avut loc la Bremen, in Germania, evenimentul 

interregional prevazut in cadrul proiectului „REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in 
diversitate”, cod proiect 577318-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-REMEM, finantat prin Programul 
“Europa pentru cetateni”.  

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Institutului pentru Cercetare Media Aplicata din 
Bremen/Germania si a reunit toate organizatiile partenere in cadrul proiectului, din state 
membre si non-membre UE: Romania, Spania, Albania, Germania, Italia, Portugalia, Grecia, 
Estonia, Polonia si Bulgaria. 

Cu acest prilej, reprezentantii ADR SE si ai Directiei Judetene pentru Cultura Braila, 
organizatie partenera in proiect, au participat la vizita de studiu organizata la unul din 
obiectivele intrate recent in circuitul obiectivelor dedicate comemorarii victimelor regimului 
nazist, respectiv Buncarul „Valentin””, loc in care au murit peste 1200 de persoane,  aflate in 
detentie, in conditii de munca fortata, cei mai multi fiind prizonieri de razboi sau detinuti politici 

Conform insemnarilor vremii, prizonierii care lucrau la buncarul Valentin reprezentau o 
Europa in miniatura, reprezentand mai multe nationalitati, provenind din mai multe state 
europene.  

De asemenea, in cadrul evenimentului interregional, a fost organizata o expozitie 
internationala care a inclus o colectie de lucrari artistice, ca metoda de expresie a perceptiei 
actuale a evenimentelor istorice. Fotografii, materiale audio si video, lucrari literare, arta 
plastica au fost expuse si vizonate de catre publicul larg, pentru a reflecta asupra consecintelor 
evenimentelor din trecut, promovand toleranta dintre natiunile europene, reconcilierea si 
aprecierea valorilor democratice.  

Participantii au comemorat evenimentele de la Auschwitz si au discutat despre modul 
in care s-a modificat perceptia oamenilor de-a lungul timpului, dar si despre necesitatea 
integrarii acestor elemente in peisajul contemporan german. 

 
Pentru informatii suplimentare cu privire la proiectul REMEDY, va rugam sa vizitati 

www.remedyproject.org si pagina de facebook a proiectului: 
https://www.facebook.com/REMEDY-Project-982548728557563. 

  
 
 

Anunt  
Eveniment final interregional organizat in cadrul proiectului  

„REMEDY – Vocea trecutului - Rememorare in diversitate” 
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