Asociația Semper Musica este
singura asociație din România
finanțată de Fundația MTV Staying
Alive din UK/US

Locul I în 2017, 2018
și 2019, proiecte
pentru sănătate

Cel mai bun proiect
de tineret din 2016,
locul III în 2017,
2018

Estee Lauder România
premiată în 2016 și 2018
pentru sprijinul acordat

Organizație finalistă în 2015,
2016, 2017 și 2018

ANUNȚ SELECȚIE EXPERT
ANTROPOLOG / MUZEOGRAF / SOCIOLOG

ACȚIUNE pentru care se selectează expert:
- Realizarea unei cercetări antropologice/sociologice legată de modul în care, în ultimii 10-20 ani sau
chiar în anul 1990 și post, anul 1996 și post, anii celor două valuri de mii de copii infectați cu HIV în
România, artiștii români au inclus tema HIV/SIDA în lucrările lor de artă contemporană sau au fost
influențați de infecția HIV/SIDA. Același proces va fi aplicat și pentru Norvegia, prin informațiile
furnizate de partenerul norvegian al proiectului. Expertul român doar va prelucra datele.
- Ancheta va prezenta modul în care infecția cu HIV și/sau SIDA s-a reflectat în lucrările de artă
contemporană ale artiștilor vremii, inclusiv dacă au existat artiști contemporani care și-au asumat
public statutul de persoană care trăiește cu HIV.
- Raportul de anchetă antropologică pentru ambele țări va fi folosit de 15 artiști de artă contemporană
români și norvegieni, selectați pentru proiect, ca bază de înțelegere a modului de abordare până în
prezent a temei HIV/SIDA în arta contemporană și creațiile dezvoltate cu această temă, dar și a
modului în care HIV și SIDA a influențat creațiile de artă contemporană sau chiar viața artiștilor în anii
în care au existat cele două valuri de numeroase infecții cu HIV. Raportul de anchetă va constitui unul
dintre materialele suport ce va sta la baza procesului de dezvoltare a 15 creații de artă contemporană
cu tema HIV/SIDA.
SPECIFICAȚII:
- Creațiile cu tema HIV/SIDA/orice alt aspect legat de această temă dezvoltate de artiștii de artă
contemporană activi în perioada cuprinsă între anii 1990 - 2010.
- Metodologia anchetei va fi dezvoltată de expertul selectat.
- În cazul în care nu există date pentru România, includerea de date despre creațiile de artă
contemporană cu tema HIV expuse în alte țări Europene. Includerea de date despre artiștii europeni
care și-au asumat public statutul de persoane infectate cu HIV, dacă în România nu au existat.
LIVRABILE:
- Un raport (1) de anchetă realizat
- Poze sau capturi din diverse publicații care să evidențieze creațiile cu tema HIV/SIDA (pot fi incluse
în raportul de anchetă)
- Metodologia de anchetă (care poate fi inclusă în raportul de anchetă); aceasta va fi agreată inițial de
către contractor.
www.sempermusica.org / www.mtvstayingalive.org / www.macaidsfund.org / www.galasocietatiicivile.ro
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PUBLICITATE:
- Raportul de anchetă va fi făcut public prin website-ul proiectului și va fi promovat online și offline în
rândul diferitelor grupuri țintă ale proiectului.
APLICAȚIE pentru această poziție:
- experții interesați sunt rugați să trimită la adresa de e-mail office@sempermusica.org următoarele:
1. CV
2. Ofertă financiară și detalii pe scurt legate de modul de realizare al anchetei (oferta poate fi inclusă
într-un e-mail-corpul e-mail-ului- sau trimisă pe e-mail printr-un document PDF/WORD anexat. Nu
este nevoie de semnătură)
TERMEN pentru trimiterea aplicațiilor: 28 mai 2020
Ancheta antropologică/sociologică ce va fi dezvoltată face parte din proiectul “When ContempArt
helps Social!”. Proiectul “When ContempArt helps Social!” este finanțat prin Granturile SEE 2014
– 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
Proiectul este implementat în România de Asociația Semper Musica în parteneriat cu Zebel
Design Fishbain Norvegia.
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la e-mail: office@sempermusica.org
.........
Asociația Semper Musica este una dintre cele mai active organizații din România, din domeniul prevenirii HIV, cu activitate
în peste 45 de comunități din țară. În 2014, Asociația Semper Musica devine prima organizație din țară finanțată de Fundația
MTV Staying Alive din America, iar în 2016, eforturile asociației din domeniul prevenirii HIV sunt recunoscute prin câștigarea
Premiului I la Gala Societății Civile – Proiecte pentru tineret. În 4 ani de activitate în domeniul prevenirii HIV, Asociația
Semper Musica a informat direct, legat de infecția cu HIV și contracepție, peste 40.000 de liceeni și tineri, peste 2000 de
tineri de la nivel național beneficiind de consiliere specifică online și gratuită. 106 licee au putut găzdui sesiunile de educație
pentru prevenire HIV ale organizației.
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