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Subiect: Întâlnirea noastră cu Echipa Curatorială a Timișoarei, Capitală Europeană a Culturii
2023, din 24 martie 2022

Dragă Alexandra Rigler,

În urma întâlnirii cu Echipa (Curatorială – n.n.) Timișoara 2023 din 24 martie, Panelul de Experți
pentru acțiunea Timișoara Capitală Europeană a Culturii a Uniunii dorește să își exprime recunoștința
pentru munca uriașă depusă de Echipă în ultimele luni, precum și încurajarea pentru continuarea
rapidă a procesului. De asemenea, vă mulțumim pentru scrisoarea Echipei Curatoriale din 28 martie.

În special, membrii Panelul a fost încântați să se întâlnească și să discute cu noua Echipă Curatorială
selectată în toamna anului 2021 în urma unui apel internațional deschis. Considerăm că această
completare calificată a echipei oferă Timișoarei 2023 standardele artistice înalte și expertiza tehnică
necesare pentru curatorierea și implementarea unei Capitale Europene a Culturii.

Panelul de Experți confirmă primirea Programului Cultural actualizat, transmis în ianuarie 2022.
Panelul de Experți consideră Programul revizuit nu ca fiind o nouă propunere, ci ca o actualizare a
Programului care a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii. Programul Cultural actualizat –
aflat în deplină concordanță cu ideea și structura candidaturii inițiale – reflectă, totodată, evoluțiile
recente, cum ar fi criza COVID-19 și amânarea anului de deținere a titlului cauzată de aceasta,
precum și noul context geopolitic, ceea ce face ca relevanța și rezonanța proiectului la nivel european
să fie și mai puternice.

Panelul de Experți consideră Programul Cultural actualizat ca fiind o mare realizare a noii Echipe
Curatoriale. Analiza amănunțită a stadiului de dezvoltare a proiectelor din dosarul de candidatură
inițial și actualizările necesare se bucură de aprobarea deplină a Panelului.

Panelul de Experți încurajează Echipa și toate părțile interesate – inclusiv autoritățile publice
relevante – să continue proiectul, așa cum este planificat în prezent. Panelul de Experți dorește să
sublinieze că pentru succesul anului de Capitală Europeană a Culturii la Timișoara în 2023 este
esențial:

— Să se treacă fără întârziere la contractarea proiectelor din Programul Cultural actualizat, cu
parteneri locali, naționali și europeni. Aceste contracte trebuie să includă un plan de producție
clar.
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— Să se asigure că Echipa Curatorială poate lucra independent și eficient pe baza Programul
Cultural actualizat și aprobat și că doar Echipa Curatorială are ultimul cuvânt în ceea ce privește
deciziile referitoare la programare.

— Să garanteze păstrarea și consolidarea dimensiunii europene a Programului Timișoara 2023 pe
tot parcursul etapei de implementare.

— Să se angajeze rapid în derularea strategiei de comunicare și a planurilor de marketing ale
Proiectului Timișoara 2023.

În cele din urmă, Panelul de Experți subliniază din nou faptul că ar fi necesară finanțarea multianuală
a proiectului Timișoara 2023, pentru a asigura un proces de implementare fără probleme.

Felicităm Echipa pentru munca depusă până în prezent și așteptăm cu nerăbdare să urmărim
continuarea progresului Proiectului Timișoara 2023.

Vă dorim succes în eforturile dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,
(Semnat) toți membrii Panelului
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