Din punct de vedere al cursei de a avea cea mai mare
creștere de PIB, România poseda ceea ce discursul economic
modernist numea „avantajul înapoierii”. Faptul că în această
perioadă România, Bulgaria și Iugoslavia aveau rate de
creștere mai mari decât alte state socialiste se datora în mare
parte investiţiilor masive în ultimele tehnologii occidentale și
faptul că dinamica lor demografică și decalajul urban-rural le
permitea să se bazeze pe o „armată de muncă de rezervă”
din zona rurală (strategie care are similarităţi interesante cu
modelul chinez de astăzi).
Cornel Ban: Dependenţă și dezvoltare (2014)

2.22 Imaginea, independent de caracterul ei adevărat sau fals,
înfăţişează doar ce poate apărea prin mijlocul de înregistrare.
2.221 Sensul imaginii e ceea ce înfăţişează ea.
2.222 Adevărul sau falsul imaginii stă în acordul sau dezacordul
sensului imaginii cu realitatea.
2.223 Pentru a stabili dacă o imagine e adevărată sau falsă, ea
trebuie comparată cu realitatea.
2.224 Nu putem stabili dacă o imagine e adevărată sau falsă
doar din imaginea însăşi.
Imre Bak: Creaţie şi modelare vizuală (1977)

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.

