
 Pasi  catre viata
 Proiect Alpha   



In fiecare an, în România, câteva sute de copii bolnavi de cancer mor, deşi, 
trataţi corect, ar putea să traiască. Fiecare zi a lor e marcată de îndoieli: se vor vindeca sau 
dimpotrivă, oare sunt condamnaţi?

Organizam o  serie de evenimente cultural-urbane desfasurate in spatii
neconventionale, sustinute de o retea sociala in care sunt implicati studenti la facultatile de 
arte, arhitectura, design, teatru, sociologie, tineri regizori, muzicieni, poeti, fotografi, oameni 
lipsiti de secrete si inhibitii care elibereaza parti frumoase din talentul, munca si existenta lor 
pe strazile din Bucuresti. Ies in strada pentru cei  care nu au timp sa treaca prin galeriile de 
arta dar si pentru a arata ca se pot strange fonduri si intr-un mod creativ daca exista o cauza 
destul de importanta. Dotarea Sectiei de Oncologie Pediatrica de la Spitalul marie Curie e o 
astfel de cauza. 

Proiectul este o platforma de sustinere partiala cheltuielilor necesare achizitionarii  
aparatelor de investigatii si tratament al cancerului. Le vom oferi bucurestenilor un lucru pe 
care l-au mai experimentat: o impletire armonioasa in care caracterul umanitar al artei o face 
mai demna.



De ce am pornit acest proiect?

Aproape 500 de copii se îmbolnăvesc anual de cancer în România, însă  doar 
jumătate dintre ei supravieţuiesc. Studiile arata dacă ar fi corect trataţi, atent supravegheaţi, iar 
spitalele ar fi dotate corespunzător, ar exista peste 90% şanse ca aceşti copii să se vindece.
Micuţii dau dovadă de mult curaj atunci când işi înfruntă boala. Alături de ei, medicii şi familia se 
străduiesc să le asigure condiţiile necesare tratamentului.
Spitalul Marie Curie are o secţie dedicată  copiilor bolnavi de cancer: Secţia de Oncologie 
Pediatrică.

Printre lucrurile indispensabile vindecării acestor copii se numără  şi două  paturi 
sterile si o camera de izolare post-operatorie in care copiii abia operaţi să-şi poată  petrece 
câteva zile, fără să rişte infectări sau complicaţii.

Ne propunem să strângem fonduri pentru a ajuta Spitalul Marie Curie să amenajeze 
o camera de izolare post operatorie. Prin activităţi artistice, care vor aduce împreună persoane 
publice, artişti dar şi public larg, vrem să creştem şansele la viaţă ale copiilor bolnavi de cancer.
Plănuim să strângem  cel puţin 20000  de euro, pe care fundaţia Touched România îi va dona 
Spitalului Marie Curie.



      La spitalul de copii M.S. Curie – Sectia 
de Oncologie Pediatrica dorim sa 
sustinem proiectele pe care Asociatia 
Touched Romania (A.T.R.) le deruleaza 
pentru copii bolnavi de cancer, oferindu-
le medicamente, tratament gratuit, 
hainute si jucarii precum si prin 
organizarea unor evenimente speciale 
in cadrul sectiei care sa aduca speranta 
si zambetul  pe chipul copiilor si a 
parintilor lor. 

 



  Street Delivery este un manifest viu, prin care 
se atrage atentia asupra orasului, ca 
responsabilitate comuna  a celor  care il 
locuiesc  si a celor care il administreaza. Este 
un exercitiu alternativ de locuire al spatiului 
public. Fiind  si o platforma de promovare  
pentru  initiative  civice, sociale, culturale, 
artistice, definitorii pentru un Bucuresti 
European, consideram ca este un eveniment 
potrivit pentru a demara acest exercitiu de 
caritate si solidaritate civica. Copiii au un loc 
aparte în Street Delivery.

Evenimentul va avea loc in parteneriat cu 
libraria Carturesti, in perioada 12-13-14iunie pe 
strada Arthur Verona din Bucuresti.

 



Copii de la 
Spitalul           
 

      Marie Curie 

Soup-night

 
Instalatie-urbana

Workshop-uriGraficherie

Fundatia 
Carturesti

Teatru

Street Performance Iulian’s Lemonade



‘Linii’
Propunerea urmareste crearea unei

“camere urbane”, prin intermediul careia sa se 
faca transferul de la spatiul privat 
(traditional ales ca loisir de catre 

bucuresteni) si spatiul strazii.

      Intregul traseu Arthur Verona este vazut 
sub forma unei inlantuiri spatiale de 
camere delimitate virtual prin 
“desenarea” propiu-zisa a limitelor pe 
asfalt, care sa uneasca intr-un limbaj 
coerent evenimentele ce se vor petrece 
acolo.



« Alice in Arthurland » este un proiect de 
arta contemporana care isi propune sa 
familiarizeze vizitatorii Festivalului Street 
Delivery cu zona respectiva prin prisma 
unui joc interactiv. Conceputa ca o 
instalatie teatrala si multimedia, « Alice in 
Arthurland » porneste de la povestea lui 
Lewis Carroll « Alice in Tara Minunilor » si 
consta in descoperirea zonei Arthur Verona 
-  Icoanei cu ajutorul unui ghid audio. 



      ’The metal quest’ este un workshop ce urmareste 
familiarizarea trecatorilor cu etapele unui proces 

de turnare elementar, la care se utilizeaza cositor. 
Pornind de la executia unui model din ceara de 

dimensiuni reduse, vor fi parcurse operatiile 
pregatitoare, urmate de turnarea si finisarea piesei 

metalice.



       Proiectul de ‘Graficherie’  vine cu o demonstratie de 
imprimare a gravurii, un procedeu  interesant si cam uitat 
de vreme. O parte din lucrari se vor imprima pe placi 
realizate in ziua respectiva in cadrului atelierului iar o 
parte, pe placi anterioare evenimentului.



Soup Night reprezinta un eveniment 
dedicat solidaritatii. Seara, doua 

vedete vor prepara supa “in vazul 
lumii”. Trecatorii sunt invitati sa 

cumpere un castron delicios, 
pe care sa il savureze intr-o 

    atmosfera calda si prietenoasa.

  Ne asteptam sa vindem 100 de portii 
de  supa, in fiecare seara, suma 

astfel stransa sa ajunga la noua sute 
de euro.



      Muzicieni, cu instrumentele lor, 
în mijlocul strazii, pentru  

încântarea urechilor tuturor.

Spectacole de iluzionism si mentalism 
vor incarca atmosfera cu magie si 

misticism. 

Recital de poezie cu poeti tineri recitând 
din propriile lor creatii pe marginea 

strazii, printre oameni, pentru 
oameni.



 
    “Limonada lui Iulian” este cel mai 

potrivit lucru pentru un trecator 
incins. Intr-o zi de vara, ii va 
calma mintea si ii  va racori 
trupul.



Cum ne poti ajuta?

• 1. În acest moment avem mare nevoie de ajutor logistic. Artiştii, prietenii şi VIP-
urile vor participa benevol, dar încă nu avem fonduri pentru a achiziţiona cele 
necesare desfăşurării proiectului.

• 2. Spune mai departe! Ajută-ne să facem cunoscut acest proiect cât mai multor 
oameni! Copiii bolnavi de cancer de la Marie Curie iţi vor fi recunoscători.

• 3. Pune economiile tale şi ale prietenilor tăi(colegi de şcoală, facultate, birou, şefi, 
vecini şi prietenii de pe facebook) într-un borcan şi adu-l cu tine la Street 
Delivery pe 12-13-14 iunie, anul ăsta.

• 4. Participă şi donează! Bucură-te de oraşul tău şi ajută-i şi pe micuţi să se 
bucure de viaţă!



Eveniment urban cu participarea mai multor artisti, lipsit de secrete, care 
confunda strada cu scena si arta o confunda cu viata. Artisti din orice loc, 
de orice orientare, mari, foarte mari, mici sau nevazuti, se joaca cu orasul 
pentru copii.

Persoana de contact: Iulian Vacarean, Alpha Events, 
0730.108.238, iulian_jc2000@yahoo.com
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