Din nou despre "Romi în Bărăgan-inventarul unui mod de viaţă"

Centrul de Instruire și Consultanță Labor, beneficiar al proiectului “Romi în Bărăgan –
Inventarul unui mod de viață.”, anunţă închiderea expoziţiei de fotografie găzduite la Slobozia.
Expoziţia de fotografie organizată în cadrul proiectului s-a desfăşurat în perioada
noiembrie-decembrie 2015 în sala de expoziţii temporare a partenerului, Muzeul Judeţean
Ialomiţa.
Evenimentul a debutat vineri, 06.11.2015, cu vernisajul expoziţiei la care au participat
200 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice, mass media, precum şi iubitori de cultură.
Expoziţia de artă fotografică a fost realizată în urma concursului de fotografie organizat
în cadrul proiectului "Romi în Bărăgan - Inventarul unui mod de viaţă" implementat de Centrul
de Instruire și Consultanță Labor în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița. Temele prezente în
cadrul concursului au fost: urmărirea diferitelor obiceiuri / tradiții, a condițiilor de viață ale
romilor, a portului specific, surprinderea conviețuirii dintre romi și populația majoritară,
activități legate de meșteșugurile tradiționale specifice romilor din zona Bărăganului.
Protagoniştii fotografiilor au fost membrii unor comunităţi de romi din arealul judeţelor care
formeaza Câmpia Bărăganului.
Expoziţia a adunat un număr de aproximativ 1000 de vizitatori cărora li s-au distribuit
tipărituri realizate în cadrul proiectului: Catalogul Expoziţiei “Romi în Bărăgan - Inventarul unui
mod de viață” şi broşura cu acelaşi nume, care grupează excelentele interviuri realizate de
Clementina Tudor în cadrul campaniei de teren organizate în cadrul proiectului, completate cu
grăitoare imagini surpinse în cele 10 comuniăţi de romi vizitate în proiect.
Expoziţia este itinerată în perioada ianuarie-februarie 2016 în 10 comunităţi în care
trăiesc şi romi, din judeţele Bărăganului: Gropeni, Berteştii de Jos, Roşiori, Spanţov, Mănăstirea,
Traian, Borăneşti, Albeşti, Vlădeni, Borcea, unde se aşteaptă un număr total de aproximativ 400
de vizitatori.
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