Factum (Sachverhalt): scenă în care nu lucrurile însele, ci
raporturile dintre ele sînt semnificative.
Poză / fotografie: imagine volantă, creată şi multiplicată prin
dispozitive.
Fotograf: persoană care se străduieşte să transpună în
imagine informaţii neprevăzute în programul aparatului de
fotografiat.
Vilém Flusser: Filosofia fotografiei (1977)

- Domnule Bordi, vă rog frumos...
- Nu mă interesează, curvă de ucenic ce eşti, eşti ucenic. [Şi
altele asemenea.]
Şi atunci ce-ai făcut? Am mers la Unirea. Şi acolo a trebuit
să dau un examen. Au vrut să mă plaseze în prima categorie.
Pe atunci erau de la 1 la 6. Pînă la 5, şi după aia pînă la 6,
7. Şi i-am spus maistrului, domnule, dar ce vreţi să fac cu o
singură categorie, eu ştiu să lucrez la strung, la maşina de
frezat, mă pricep la lăcătuşerie, mecanică fină, sudat, forjat
şi toate astea. A mers la director...
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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Clujana, 1978

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.

