Electroceramica, 1966-1972

Fabrica de lapte și îngheţată, 1973 I.E.I.A., 1965-1972

Centralizarea societăţii fusese planificată şi organizată de putere în primul rînd prin punerea la lucru a aparatului de partid
care, acoperind societatea ca o reţea, dar totuşi drept ceva ce se diferenţia de societate, realiza condiţia ierarhică de bază.
Acest aparat proiectase şi realizase specializarea, adică diferenţele de rol, birocratice, oficiale, organizaţionale şi ocupaţionale.
Fundamentul economiei planificate îl constituia munca raţionalizată, calculabilă şi standardizată, raportul dintre preţuri şi
salariu, producţie şi consum, formare profesională şi biografie. Condiţia de bază a maniabilităţii societăţii fusese, pe de
o parte, construirea instituţionalităţii de tip nou (organizaţii de masă, activităţi de timp liber, de pildă, casele de cultură şi
manifestările sale, sărbătorile şi festivalurile, nu în ultimul rînd serviciile sociale), iar pe de altă parte sincronizarea socială:
disciplina muncii de care avea nevoie lumea industrială, navetele, socializarea standardizată prin educaţie (precum şi prin
organizaţiile de masă destinate copiilor şi tinerilor), evenimentele propagandistice şi agitaţia.
József Gagyi: Modernizarea socialistă în România în anii 1950-1960 (Korunk, februarie 2006)

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.

