Noi suntem Make a Point!
Organizația culturală Make a Point aduce cultura mai aproape de oameni. Geograﬁc vorbind. Are
sediul în fosta fabrică de textile Postăvăria Română, unde a reconvertit spațiul industrial – fosta secție de
repasat a uzinei – în centru cultural, cu galerie de artă proprie, spațiu de proiecție, bibliotecă, mediatecă.
Ca inițiativă de regenerare și reconversie urbană, scopul său este de a organiza activități culturale și
artistice la periferie și de a oferi spațiu de expunere pentru mesajele creatorilor contemporani. Make a
Point își orientează atenția spre cartierul Pantelimon, o zonă defavorizată din punct de vedere cultural, mai
ales prin lipsa unei infrastructuri publice pentru activități de recreere, culturale sau artistice. În spațiul
reamenajat al unei hale industriale din fosta Postăvărie Română, organizația propune un concept gen
„bucătărie americană”: o platformă complet funcțională deschisă colaborării cu tineri care vor să‐și pună în
practică ideile și proiectele cu potențial.
Având ca fondatori persoane din zona filmului – Mădălina Roșca (regizor film documentar), Viorica
Bucur (critic de film) și Alma Cazacu (artist vizual) – prima acțiune a organizației a fost seria de proiecții
săptămânale de film – “Make a Joi” – unde sunt proiectate filme mai puțin cunoscute de public, aparținând
diferitelor genuri (documentar, ficțiune, animație). Din două în două săptămâni, filmul serii de joi este ales de
către un invitat special și este urmat de o discuție cu publicul. Continuitatea evenimentului îi oferă tradiție, iar
cu fiecare proiecție spectatorului îi este lansată o nouă provocare.
În 2011, proiectul “Mă numesc Cartier” a descris modul în care Make a Point se poziționează față de
tinerii din cartierul Pantelimon ca destinație relevantă pentru activități de recreere prin artă și cultură și ca
centru de initiațivă pentru aceștia. Prin evenimentele cu acces liber pe care le propunem vrem să facilităm
interacțiunea dintre Make a Point și tinerii din cartier, astfel încât să pășim mai departe de acest cadru și să
creăm un precedent.
Cu cel mai recent proiect al Make a Point, “Turnul de Apă”, ne propunem să facem pasul următor,
firesc, în deschiderea spre locuitorii orașului: transformarea Turnului de Apă din curtea uzinei și personalizarea
lui. Mai multe detalii pe: www.makeapoint.ro și http://makeapoint.ro/blog

Căutăm stagiar!
Seria de proiecții de film Make a Joi a fost întreruptă în 2012 și am dori să o reluăm.
De aceea avem nevoie de un colaborator care să se ocupe de serile de film de joi, pentru început bilunare.
Acest colaborator/oare trebuie musai să fie cinefil/ă, cu multă pasiune. Să găsească corespondenţe între filme
și evenimente de actualitate, pentru a putea construi o strategie de proiecții & pentru a găsi invitații potriviți.
Prin Make a Joi, noi nu readucem în atenția publicului filme de box-office, ci filme independente, quirky, artsy,
fie ele animații, documentare sau orice alt gen, dar care dau de gândit.

Conceptul Make a Joi e foarte potrivit pentru dezvoltare personală și pentru crearea de noi relații.
Proiecțiile sunt gratuite, cu scop cultural/educațional.
Pentru mai multe informații, scrie-ne la point@makeapoint.ro

