Unirea, 1972

Tricotaje Someșul, 1971

După finele anilor 1970, secolul ne lasă drept moştenire
următoarea întrebare: ce este acel „noi” care nu e subordonat
idealului unui „eu”, acel „noi” care nu susţine despre sine că
ar fi un subiect? Problema este că din asta nu putem trage
concluzia că orice colectivitate vie ar fi încetat să existe, că
„noi”-ul pur şi simplu ar fi dispărut. Nu sîntem dispuşi să
ne alăturăm agenţilor Restaurării, care susţin că nu există
decît indivizii ce concurează pentru fericire şi orice fel de
fraternitate activă e dubioasă.
Alain Badiou: Secolul (2010)

Mai demult ne dădeau piese turnate, care trebuiau demontate.
Acuma mergi în depozit, scoţi un piston cu inel, totul e făcut
deja complet. Pe atunci exista turnarea brută şi piesa trebuia
demontată. Trebuia să ştii cîtă marjă de toleranţă să laşi, căci,
în timpul funcţionării, [...] pistonul îşi măreşte volumul, se
încălzeşte, trebuia să ai grijă să nu se blocheze.
Biografia lui Gy. T.
Sándor Ilyés: Cluburi muncitoreşti la Cluj în anii 19501960 (2013)

Arhiva Minerva conţine fotografii de presă realizate între 1965 şi 1993
de reporterii ziarelor Igazság, Făclia şi, din decembrie 1989, Szabadság. Colecţia constituită din aproape 50 000 de imagini a fost pînă
acum invizibilă. Începînd cu 2014, în atelierul din cadrul proiectului
Conset de la Casa Tranzit din Cluj, a început digitalizarea fotografiilor
şi constituirea arhivei. O parte a fotografiilor poate fi deja văzută, în
prezenta serie urmînd să publicăm unele dintre ele.
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Scopul nostru e de a aduce la lumină şi de a cunoaşte mai bine
trecutul cu ajutorul clujenilor care au lucrat în această perioadă.
Căutăm parteneri pentru aducerea la lumină a unor experienţe,
mărturii, realizări şi drumuri de viaţă pe cale de dispariţie. Aşteptăm
sugestiile şi ideile dumneavoastră la adresa de e-mail atelier@conset.ro
şi la numerele de telefon 0723-786535 și 0745-517831. Vă invităm, de
asemenea, la întîlnirea publică pe care o vom organiza pe 15 octombrie.
Contăm pe participarea şi colaborarea dumneavoastră.

