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 Produsul cultural promovat: fotografia româneascã prin prisma fotografiei de nuntã. Am ales 
acest produs, în primul rând, pentru cã vrem sã promovãm fotografia româneascã, acesta fiind un 
domeniu prea puţin exploatat al culturii noastre. Un al doilea motiv foarte important pentru care am 
fãcut aceastã alegere a fost includerea tradiţiilor româneşti într-un eveniment de mare amploare pentru 
cultura românã, care are loc în afara ţãrii. Practic am vrut sã atingem douã subiecte în acelaşi timp: sã 
promovãm fotografia româneascã în strãinãtate şi, în acelaşi timp, sã îi familiarizãm pe europeni cu 
obiceiurile nunţilor de la noi din ţarã. 
 Oraşele în care noi am ales sã ne promovãm produsul sunt: Berlin, Bruxelles, Praga, Paris, 
Stockholm, Madrid, Varşovia, Viena, Veneţia, Istanbul, Budapesta şi Londra (capitale în care existã şi 
Institute Culturale Române). 
 Puncte tari:  
- în ciuda faptului cã promovãm fotografia pe o anumitã tematicã, în egalã mãsurã promovãm şi tradiţii 
foarte importante pentru a noastrã culturã. Produsul nostru are valenţe duble. Nunta este unul din cele 
mai importante evenimente din viaţa unui om, mai ales în societatea din România, iar obiceiurile sunt 
în continuare respectate. Pe cât de importante sunt fotografiile pentru cultura vizualã, pe atât de mult 
conteazã tradiţiile pentru etnologi, antropologi şi sociologi. Împreunã, cele douã subiecte vor pune 
România pe harta culturalã a Europei; 
- fotografia româneascã (realizatã de artişti români) reprezintã un domeniu care nu a fost suficient 
exploatat pânã acum – promovarea care s-a fãcut în strãinãtate a fost relativ slabã, aşa cã aceastã 
campanie va fi un pas înainte pentru Institutul Cultural Român şi pentru cultura naţionalã; 
- diversitatea fotograficã: în acest tip de fotografii se folosesc diferite tehnici şi stiluri, aşa cã în aceastã 
expoziţie vom gãsi portrete, fotografie urbanã/ruralã, vom regãsi credinţa şi miturile româneşti etc. 
 Puncte slabe: 
- tema fotografiilor, nunta, poate distrage atenţia publicului de la fotografia în sine. Subiectul promovat 
poate fi interpretat greşit – emfaza poate cãdea pe conţinutul etnologic al expoziţiei, iar nu pe valoarea 
artisticã a fotografiei; 
- produsul poate fi considerat „prea nişat”, „prea românesc” – expoziţia ar putea sã atragã doar acel 
public interesat de cunoaşterea altor culturi în detrimentul celui pasionat de arta fotograficã; 
- un alt minus îl reprezintã faptul cã fotografia româneascã şi, în particular, fotografia de nuntã nu au 
legitimitatea datã de recunoaşterea externã – nu au câştigat premii, nu au fost remarcaţi de marii critici 
internaţionali etc. 
 Conceptul campaniei: prezentarea evoluţiei fotografiei româneşti prin prisma fotografiilor de 
nuntã; vrem sã arãtãm cum a evoluat tehnica fotograficã româneascã de la primele fotografii, de la 
începutul secolului XX pânã în ziua de astãzi – ilustrând asta prin fotografiile de nuntã, care au adesea 
un format standard, dar care în ultimii ani au prezentat o abordare inovativã, originalã, în funcţie de 
viziunea fiecãrui fotograf. 
 Mesajul campaniei: expoziţia oferã un insight asupra identitãţii (obiceiuri şi tradiţii) şi artei 
fotografice româneşti. 

Obiective 
Informarea a 10% din populaţiile oraşelor vizate cu privire la existenţa expoziţiei până în 

momentul închiderii sale. 
Participarea a 0,1% din populaţiile oraşelor la expoziţie sau la evenimentele adiacente. 
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Atragerea cel puţin unei figuri publice locale relevante la susţinerea fiecărei expoziţii 
 Sloganul ales este un citat din Bill Cosby (vom rezolva eventualele probleme pentru drepturile 
de autor): „The heart of marriage is memories.” – am ales ca sloganul sã fie în limba englezã pentru ca 
el sã poatã fi utilizat în toate oraşele, folosindu-se, de asemenea, şi traducerea lui. 
 Titlul acestei expoziţii va fi „I do” pentru toate oraşele în care va fi organizatã. 
 Expoziţia noastrã se va deschide în fiecare sãptãmânã în câte un nou oraş, fiecare expoziţie 
având durata de o lunã. 

Calendarul planului de promovare (pentru primul oraş, Londra, urmând ca pentru celelalte sã 
fie decalate cu una sau mai multe saptãmâni, dupã caz): 
1 aprilie 2009 – începutul campaniei de teasing (citate celebre despre nunţi sau cãsãtorii care vor fi 
imprimate pe clãdiri – stencils; plasarea unor Dacii 1300 cu pãpuşi tradiţionale de nuntã pe capotã, 
îmbrãcate în mireasã în locurile aglomerate ale oraşelor – pieţe publice, centre comerciale etc.); 
15 aprilie – deschiderea pentru criticii de fotografie şi pentru fotografii profesionişti; 
16 aprilie – avanpremierã pentru presã; 
20 aprilie – deschidere pentru bloggeri şi oameni din mediul online; 
30 aprilie – vernisajul; 
6 mai, ora 18:00 – proiectare documentar „Nunţi, muzici, casete video” de Tudor Giurgiu, avându-l ca 
invitat special pe regizorul Tudor Giurgiu, care va ţine un discurs înaintea rulãrii filmului pentru a 
explica publicului ce a urmãrit mai exact prin acest documentar; 
13 mai, ora 18.00 – proiectare a douã scurt metraje: „Portret de familie” şi „Nunta lui Oli”, urmatã de 
Silent Disco cu muzicã tradiţionalã româneascã, de nuntã; 
20 mai, ora 18.00 – proiectarea filmului „Nuntã mutã”; 
27 mai – lansarea albumului expoziţiei însoţitã de o degustare de vinuri româneşti; (albumul va fi 
vândut, mai apoi, la Institutul Cultural Român din fiecare oraş) 
28 mai - închiderea expoziţiei. 
 Începând cu cea de-a doua sãptãmânã a expoziţiei, va fi organizat un workshop, în cadrul 
muzeului unde va avea loc expoziţia, în zilele de miercuri, joi şi vineri, cu fotografi profesionişti care îi 
vor învãţa pe vizitatorii care vor dori acest lucru cum sã realizeze fotografii de nuntã cât mai reuşite. 
 Posibile parteneriate se vor încheia cu: European Association of Social Anthropology; 
International Union of Anthropological and Ethnological Sciences; British Council; Cine Lumiere; 
Tate Modern. 
Buget 
 Costurile estimate pentru toate cele 12 expoziţii se vor ridica la o sumã de aproximativ 
1.800.000 de euro (150.000 euro/expoziţie). 
Rezultate aşteptate 
Numărul de participanţi la expoziţie – 34.000 (în medie, 2.833/expoziţie) 
Numărul de contacte cu materiale privind expoziţia – 3.400.000 (în medie, 283.333/expoziţie) 
Numărul de materiale privind expoziţia apărute în media generalistă în ţările vizate pe parcursul 
expoziţiei – 48 (în medie, 4/ţară) 
Numărul de materiale privind expoziţia apărute în media de specialitate în fiecare din ţările vizate pe 
parcursul expoziţiei – 24 (în medie, 2/ţară) 
Numărul de personalităţi locale atrase ca susţinători ai campaniei până în momentul vernisajului 
expoziţiei – 12 (1/oraş) 
Raporturi cost/beneficiu 
Cost mediu / contacte cu campania – 6,35 euro/persoană 
Cost mediu / participant la expoziţie – 635 euro/persoană 
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