
 
CHEMARE 
 
 
Dragi concetăţeni, dragi concitadini, 
 
pentru realizarea acţiunii 
“Faţa Sătmarului – faţa Europei” – portrete fotografice de ieri şi azi – 
(un proiect artistic şi o acţiune socio-culturală) 
apelăm la sprijinul şi la colaborarea voastră. 
 
Dorim să digitalizăm cât mai multe portrete fotografice de sătmăreni – oameni care 
au trăit sau trăiesc în acest oraş – şi să alcătuim o grandioasă galerie de portrete. 
 
Oamenii se cunosc privindu-se în faţă – chipul oamenilor spune foarte multe despre 
felul lor, despre sufletul lor, despre ei. 
Din foarte multe puncte de vedere Sătmarul este un oraş exemplar. 
Aici a existat şi există o inconfundabilă diversitate umană, o diversitate etnică, o 
diversitate confesională – există pur şi simplu o diversitate tipic europeană. 
Despre aceste calităţi încearcă să vorbească proiectul "Faţa Sătmarului – faţa 
Europei" 
 
Fiindcă sunteţi sătmăreni importanţi, fiindcă feţele sătmărenilor spun multe 
despre oraşul nostru, vrem să vă punem – pe tine, pe toată familia ta (cât mai 
multe rude, cât mai mulţi strămoşi …), pe prietenii tăi – în Internet şi pe pereţii 
oraşului … 
 
Veniţi cu albumele de familie, cu portrete fotografice individuale la camera 3 la 
Primărie (de luni până vineri între orele 17:00 şi 19:00) sau trimiteţi ca attachment la 
un e-mail portretele voastre digitalizate la satmareanul@arta9.com (vă vom 
contacta pentru detalii privitoare la fotografii). 
Fotografiile de grup nu intră în zona de interes a proiectului – cel mai adesea, 
portrete fotografice individuale (aşa cum ne trebuie nouă) sunt imposibil de extras din 
fotografii de grup. Nu intră în incidenţa proiectului nici fotografiile cu peisaje urbane, 
reprezentând clădiri sau imagini ale oraşului. 
 
Osteneala vă va fi răsplătită: scanarea durează puţin şi veţi lua înapoi, desigur, 
originalele dar şi materialul digital rezultat în urma scanării fotografiilor aduse spre a 
le pune la dispozitia acţiunii, pe un suport digital pe care vi-l dăruim, spre memorare 
şi păstrare … 
Şi vă asigurăm că toate portretele vor apărea în Internet; unele poate chiar pe câteva 
din clădirile importante ale oraşului, de Ziua Oraşului ... 
 
Fiindcă Sătmarul este un creuzet uman înainte de toate, acum, după aderarea 
României la Comunitatea Europeană, când cuvintele-cheie « integrare », 
« diversitate » şi « unitate » sunt de importanţă majoră, un astfel de proiect – care 
ilustrează atât de vehement, atât de distinct şi de clar calităţile europene ale oraşului 
Satu-Mare – este necesar şi aşteaptă sprijinul şi colaborarea voastră. 
 
 
Vă mulţumim ! 


