
MISIUNE. 

Cine suntem? 
Asociația culturală Miscelaneu ”Misc.” este o aso-
ciație nonguvernamentală, non profit care are ca 
scop crearea unui spațiu cultural pentru a încuraja 
dezvoltarea dialogului artistic și comunitar în 
Timișoara, cu impact național și internațional. 


Obiectivul principal este de a 
amenaja un centru de artă 
multifuncțional, adaptabil care 
să găzduiască evenimente 
culturale, sociale și cursuri de 
educație non-formală pentru 
copii, tineri și adulți.  

Locația 
Am ales să ne desfășurăm activitatea în incinta 
fostei Fabrici de Țigarete, edificiu și patrimoniu 
cultural aflat în zona istorică Iosefin a Timișoarei. 


Misc. vrea să fie locul care se dedică îmbinării 
diferitelor arte existente creând un conglomerat ce 
vizează creșterea calității vieții colective. 

Propunere 
Colaborare

TIMELINE. 



Ne propunem ca Misc. să devină 
un centru cultural viu, creat pentru 
și prin comunitate. 

Vă invităm să participați alături de 
noi in această aventură. 

PLAN 2018.  iul. 
Vidiș Sorin și Bogdan 
Boghițoi - Oina


O expoziție de fotografie 
documentară care 
prezintă o latură ascunsă 
a identității noastre.

dec. 
Neha Hirve  
Full Shade/Half Sun 

Un proiect despre 
abandonarea lumii 
civilizate, inovatoare în 
fotografia contemporană.

PROVOACĂRI. 
Pentru intrarea în circuitul spațiilor culturale din 
Timișoara ca spațiu expoziționa și de spectacole este 
necesară formarea unui grup de artiști-pedagogi și de un 
efort de susținere a tinerilor artiști creatori. Misc. se 
confruntă cu un număr de obstacole, cel mai important 
dintre acestea fiind: costurile legate de spațiul închiriat și 
menajarea în detaliu a galeriei și a spațiului de teatru.


Pentru a menține ceea ce am creat până acum prin 
resurse proprii și donații, este necesară o evoluție a 
modelului financiar al centrului prin sponsorizări de la 
companii private, care doresc să ajute comunitatea 
artistică a orașului.


oct. 
Ion Barbu    
(unknown) 

Opera lui I. Barbu a definit 
paradigma artei 
umoristice din România 
din ultimii 20 de ani.

aug. 
Patricio Salinas A. 
ATACAMA 

O explorare fotografică a 
deșertului Atacama, o 
reîntoarcere la închisorile 
politice ale tinereții.


