Pe urmele oamenilor celebri care si-au legat numele de Alba Iulia. Proiect pentru
realizarea unui film documentar subtitrat in cinci limbi
Dorin Timonea,

Personalitati marcante, de talie nationala si internationala, care si-au legat pentru totdeauna numele de Alba Iulia
vor fi aduse sub sub aceeasi ,,umbrela" vizuala, prin intermediul unui film documentar. Productia va fi realizata
printr-un proiect al Primariei Alba Iulia, finantat de AFCN.
,,Alba Iulia - O istorie vizuala prin <<amprente>> celebre" este proiectul prin care municipalitatea va exploata
vizual o parte din patrimoniul cultural imaterial de exceptie cu care este inzestrat orasul.
Proiectul este gandit ca o solutie originala, coerenta, eficienta si durabila de a aduce sub aceeasi ,,umbrela
vizuala" personalitati de talie nationala si internationala, care si-au legat pentru totdeauna numele de Alba Iulia.
Initiativa realizarii unui astfel de documentar este unica in Romania.
Rezultatul central al proiectului va fi un film documentar de tip travel, cu o durata de 25 de minute, subtitrat in 5
limbi de circulatie internationala.

Adalbert

Cserni (in prim plan), cel care a descoperit urmele Palatului Guvernatorului de la Apulum
Filmul isi propune sa ,,sudeze" epoci istorice, culturale diferite, personaje din timpuri diferite, de etnii si
preocupari diferite, sa promoveze diversitatea, toleranta, sa ne arate ca Alba Iulia a fost si este un spatiu al
multiculturalismului, al convietuirii interetnice si interconfesionale.

Marton Aron, Episcopul romano-catolic de Alba Iulia, un inalt prelat care s-a opus comunismului
Documentarul ne va arata locurile pe unde au trecut, domnit sau isi dorm somnul de veci 25 de personalitati si
ne va oferi raspunsuri la intrebari precum: Ce legatura exista intre imparatul roman Marcus Aurelius Antonius,
poreclit Caracalla, si imparatul Carol al VI-lea de Habsburgu Ce au in comun regele Ludovic cel Mare al
Ungariei si regele Ferdinand II Dar Iancu de Hunedoara, Mihai Viteazul, principele Gabriel Bethlen, generalul
francez Henry Berthelot, poetul Martin Opitze Aparent, sunt oameni celebri din spatii si timpuri diferite. Toti,
insa, si-au legat numele de un oras: Alba Iulia.

Regele

Ferdinand I si generalul francez Henry Berthelot la Alba Iulia, in 15 octombrie 1922
In realizarea documentarului vor fi implicate si personaje istorice din trupele de reconstituiri istorice ale
Muzeului National al Unirii.

Trupele de

reconstituiri istorice ale Muzeului National al Unirii/Sursa: Ania Ciolacu
Proiectul, cu o valoare totala de 53.262 de lei, este finantat de Administratia Fondului Cultural National (AFCN)
cu 39.936 de lei (74,98 %). Societatea comerciala Apulum S.A. din Alba Iulia contribuie cu 8.000 de lei
(15,2%), iar Primaria Alba Iulia cu 5.326 lei (10%).
Proiectul este derulat de Municipiul Alba Iulia, in parteneriat cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918", Muzeul
National al Unirii si Societatea comerciala Apulum S.A. si se va finaliza in 15 noiembrie 2017. (Articol scris de
Nicu Neag)

