SAVE OR CANCEL

RAPORT DE ACTIVITATE

- 2 0 2 0 -

CUPRINS
Despre Save or Cancel

Un-hidden Romanian Culture

feeder sound II

Revista online feeder.ro
Statistici Revista online feeder.ro

Revista online feeder.ro
ed. Octombrie și Noiembrie 2020
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SAVE OR CANCEL
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de
comunicare și propagare a artelor și culturii,
promovând și facilitând rolul acestora în
societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-generate
de Save or Cancel au ca scop identificarea
oportunităților sustenabile și adaptabile de
(re)valorizare a existentului prin proiecte
culturale, editoriale, de arhitectură, sau
design.

Echipa
Cristina Popa - designer social, membru fondator
Andrei Racovițan - arhitect, membru fondator

Colaboratori
Petre Ghiocel - fotograf, regizor, VJ
Andrei Barbu - editor muzică
Alexandra Bujenița - editor
Vixi Pixi - editor muzică
Oana Maria Filip - editor
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UN-HIDDEN ROMANIAN CULTURE
Proiectul Un-hidden Romanian Culture face parte din programul
multianual Un-hidden Romania, un program cultural de
regenerare urbană conceput ca o serie de semnale urbane /
intervenții artistice în spațiul public, expoziții itinerante,
ateliere de stencils și linogravură, apeluri deschise pentru
lucrări artistice și fotografie, dar și tururi ghidate, care au ca
scop umanizarea spațiilor publice din țară, și promovarea
cunoașterii și explorării acestora prin artă, cu ajutorul unei hărți
online și print. Proiectul Un-hidden Romanian Culture propune
un mix diversificat de activități culturale în data de 15 Ianuarie
2020, cu ocazia sărbătoririi Zilei Culturii Naționale, printre care
2 ateliere creative și o intervenție artistică live-painting în
București, 2 expoziții acompaniate de 2 dj seturi în Brașov și
București, care implică artiști și creatori români tineri, facilitând
atragerea unor noi audiențe și dezvoltarea participativă, inclusiv
în mediul digital, de acțiuni culturale în orașe din țară.

Descoperă arta independentă din spațiul public.

Echipa

Artiști

Cristina Popa - concept, manager economic și dezvoltare web
Andrei Racovițan - manager de proiect, PR
Alexandra Bujenița - editor
Andrei Barbu - editor
Orsolya Szuszanna Balint - fotografă / Brașov
Petre Ghiocel - fotograf, video / București
Carmen Zmaranda - reprezentantă Amural

DRAGUTESKU
DEEZ
ROBERT OBERT
MOBRA
MARIA BĂLAN
JOHN DOT S
LIVI PO
PISICA PĂTRATĂ
SKINNY BUNNY
IONUȚ POPESCU

Produs de

Distribuit de

Proiect cultural realizat cu sprijinul

MINISTERUL CULTURII

Parteneri

SCOP
Proiectul își propune promovarea, în contextul Zilei Culturii
Naționale, a artei ca actor în viața urbană și investighează
regenerarea participativă a spațiului public ca spațiu cultural
multi-disciplinar prin reinterpretări ale societății contemporane,
cu ajutorul unui mix divers de activități: expoziții, live-painting,
dj sets și cursuri de linogravură și stencils.
Obiective
O1. Atragerea unor noi categorii de public și sporirea aprecierii
acestora pentru arta independentă din spațiul, cu ajutorul a 2
expoziții vizitate de minim 100 de persoane și 2 ateliere creative
de linogravură și stencils, destinate unui număr de câte 10
participanți, în perioada de implementare, 15 Ianuarie 2020.
O2. Conștientizarea și sensibilizarea publicurilor vizate față de
participarea artei în spațiul public, relevând, prin
democratizarea spectrului de activități, potențialul acesteia ca
alternativă sustenabilă pentru regenerare urbană, prin
expunerea pe toate canalele online și fizice a peste 30.000 de
persoane știrilor și materialelor generate de program, în
perioada de pregătire și implementare a proiectului.
O3. Promovarea creațiilor contemporane locale în contextul
sărbătoririi Zilei Culturii Naționale 2020 și susținerea producției
artiștilor tineri, pentru un număr de minim 5 beneficiari implicați
în proiect.
Rezultate
IP.O1. Proiectul a atras noi categorii de public și a contribuit la

sporirea aprecierii acestora pentru arta independentă din
spațiul, cu ajutorul a 2 expoziții, vizitate de minim 100 de
persoane, și a 2 ateliere creative de linogravură și stencils, la
care au participat 12, respectiv 10 persoane, în data de 15
Ianuarie 2020, cu ocazia Zilei Culturii Naționale.
IP.O2. Proiectul a contribuit la conștientizarea și sensibilizarea
publicurilor vizate față de participarea artei în spațiul public,
relevând, prin democratizarea spectrului de activități,
potențialul acesteia ca alternativă sustenabilă pentru
regenerare urbană, prin expunerea pe toate canalele online și
fizice a peste 40.000 de persoane (cu 10.000 mai mult decât
indicativul de performanță propus în proiect) știrilor și
materialelor generate de program, în perioada de pregătire și
implementare a proiectului, dintre care 27.780 de vizualizări
obținute ca urmare a campaniei de promovare social media,
implemetată de echipa de proiect și 12.951 de afișări ale
materialelor de comunicare pe pagina organizatorului de
proiect.
IP.O3. Promovarea creațiilor contemporane locale în contextul
sărbătoririi Zilei Culturii Naționale 2020, prin intermediul a 2
expoziții și live-performance-uri în 2 orașe din România, Brașov
și București, și susținerea producției pentru un număr de 9
artiști-beneficiari implicați în proiect, cu 4 persoane în plus față
de obiectivul asumat prin proiect.
Proiectul a promovat Ziua Culturii Naționale și a activităților
implementate pe canalele media ale organizatorului și
partenerilor, distribuirea comunicatelor de presă care anunță
evenimentele din cadrul proiectului. 25 parteneri și instituții de
presă online și scrisă au preluat comunicatele despre
activitățile proiectului, transmise de către organizatori, astfel că
39 de știri generate de proiect au fost distribuite la nivel
național.
Comunicat de presă cu ocazia lansării proiectului
https://www.feeder.ro/2020/01/09/un-hidden-romania-bucures
ti-brasov/
Comunicat de presă diseminare rezultate proiect
https://www.feeder.ro/2020/01/16/btlt-un-hidden-romanian-cu
lture-bucuresti-brasov/

Eveniment Un-hidden Romanian Culture București
15.01.2020, orele 17:00-23:00
Galeria Imbold, str. Polonă 40

Expoziție Un-hidden Romanian Culture: video proiecții: filme making-of lucrări artistice independente din spațiul public, documentate de feeder.ro în perioada 2014-2019; lucrări originale de Maria Bălan, Pisica Pătrată, John Dot S, Skinny
Bunny; planșe și hărți care prezintă lucrări de street art din spațiul public românesc; - 1 curs de linogravură Maria Bălan, 12 participanți; - 1 curs de stencils John Dot S, 10 participanți; - 1 live painting session - Robert Obert; - 2 dj sets
live – Dragutesku și Deez. Setul creat de artistul Deez, care a participat în proiect pro-bono, a fost înregistrat și publicat online, pentru a crește impactul, prestigiul și sustenabilitatea proiectului, după încheierea acestuia. Setul este
disponibil online gratuit, pentru un termen indefinit și a generat peste 650 ascultări.
Evenimentul Un-hidden Romanian Culture cu ocazia Zilei Culturii Naționale @ Galeria Imbold, București
https://www.feeder.ro/event/un-hidden-romanian-culture-bucuresti/

Eveniment Un-hidden
Culture Brașov

Romanian

15.01.2020, orele 18:00-23:00
Centrul cultural Visssual, str. Fabricii, în parteneriat cu
Asociația Amural

Expoziție Un-hidden Romanian Culture: video proiecții; planșe
și hărți care prezintă lucrări de street art din spațiul public
brașovean și național; - Audio live–act MoBra, grup de artiști
selectat de partenerul Asociația Amural.
Evenimentul Un-hidden Romanian Culture cu ocazia Zilei
Culturii Naționale @ Visssual, Brașov
https://www.feeder.ro/event/un-hidden-romanian-culture-brasov/

FEEDER SOUND II
feeder sound II a devenit o platformă interactivă online de lansare pentru muzicieni continuând activitatea de
descoperire, promovare și conectare a talentelor locale întreprinsă de platforma online feeder.ro timp de 16 ani.
Proiectul feeder sound II a creat noi oportunități de expresie și expunere pentru tinerii muzicieni și artiști vizuali români,
favorizând colaborarea multidisciplinară și producția artistică. Diversificând tipurile de conținut generat și modurile de
livrare, proiectul a produs și publicat 188 de articole, 7 transmisiuni video live, 41 de podcasts. Cele 7 live stream
performances, care îmbină arta vizuală și muzica electronică, într-un mod complementar și inedit, așa cum au observat
unii/ele dintre cei 14 artiștii/ele participanți/e și o parte din audiență, în secțiunea de comentarii a transmisiunilor live.
Proiectul a contribuit la conștientizarea și sensibilizarea publicurilor vizate față de muzica electronică românească,
relevând, prin democratizarea spectrului de conținut și canale de comunicare, potențialul acesteia pentru sectorul cultural
independent. Seria de podcasturi și compozițiile originale publicate în exclusivitate, distribuite prin intermediul
Soundcloud și Apple Music, au atras 401.000 de ascultări, 18.900 reacții pozitive, 2.151 republicări și 1.424 de comentarii
în perioada de implementare a proiectului.
Campania de promovare a proiectului și a creațiilor contemporane locale a tinerilor producători și muzicieni, publicate în
cadrul proiectului, a depășit indicatorii de performanță, fiind expusă de 272.414 de ori unui public de 199.547 de persoane,
generând 16.790 de reacții, în perioada de implementare a proiectului.
Apelurile deschise pentru dj seturi și compoziții muzicale originale au atras 240 de înscrieri în total, cu 170 mai multe
decât indicatorul de performanță asumat în proiect. Un juriu alcătuit din muzicieni din România, Germania, Rusia, UK și
Australia au selectat 3 câștigători ai apelului pentru piese, dintr-un total de 134 de compoziții originale. Publicul, prin
intermediul votului public anonim, și echipa feeder.ro, au selectat cele 3 înregistrări premiate, dintr-un total de 106 dj
seturi.
Proiectul a stabilit parteneriate strategice în plan local și european, materializate prin includerea unuia dintre live
streams în programul Romanian Design Week 2020, a continuat și a consolidat parteneriatul cu distribuitorul german
deejay.de / vinylfuture.

“First of all, I just want to
thank every participant for their
entries into this competition.
Mastering music production and
your signature sound is a long
game, and I admire anyone who
puts their work in a public
forum to be judged. By doing so
you will find valuable feedback
and build your confidence to
take you to the next level,
wherever that may be.
In my role as a judge for
feeder sound, I am looking for
a specific set of attributes within
each track. These are; sound
complexity, the cohesiveness of
those sounds when used together
(mixing), theme & variation, use
of the full audio spectrum,
overall mood/vibe of the track
& intro/outro.”
- Hendrik [Unic]

“I choose tracks as a DJ,
tracks that I would play
out in front of a crowd!
The tracks that are in my
top 3 tracks from feeder
sound open call, they all
have a very good mixing,
which is very important in
this case and they are
complete and have a
good storyline. All the
tracks that I choose are
very unique in their own
way and stand out from
the rest, they all have
their different moment
when they can be used in
a dj set and I like
diversity. And because I
choose as a dj, I like this
kind of sound that they
propose. Peace!”
- Primărie [Tzinah]

Juriu apel deschis pentru
compoziții muzicale originale
Tripmastaz [Call_lab]
Dudley Strangeways [Leftback]
Ema Remedi
Hendrik [Unic]
Primărie [Tzinah]
MISS I [Misbits Records]
Jay Bliss [VadeMecum]

Câștigători apel deschis
I. Pierre C – Outflow
II. Quiet Madman – Back to Basics
III. Heerd – There is no Spoon
Playlist înscrieri Apel deschis DJ sets
� https://soundcloud.com/feeder-sound/sets/feeder-sound-ii-open-call

Parteneri: Fundația The Institute, Zeppelin, Igloo, Amural, Dizainăr, Asociația 4Culture, IQads.ro, deejay.de, vinyl future.

Artiști
TELURIC (dj set)
MARIA BĂLAN (live painting)
KOZO (dj set)
IRLO (live painting)
CR15TINA (dj set)
AEUL (live painting)
MISS I (dj set)
PASR (live painting)

Echipa
VLAD ARAPASU (dj set)
JOHN DOT S (live painting)
DAN ANDREI (dj set)
SEREBE (live painting)
BUCURIE (dj set)
IZZY IZVNE (live painting)

Cristina Popa - concept, management economic și dezvoltare web
Andrei Racovițan - arhitectură,
management, coordonator proiect
Petre Ghiocel - fotograf, video
Alexandra Bujenița - editor
Andrei Barbu - editor
Vixi Pixi - editor, producător live
stream

Juriu apel deschis DJ sets
AndreiB
Cristina Popa
Andrei Racovițan

Câștigători apel deschis
I. V ka – FEEDER.ro Open call podcast
II. Jon Borno – Antiviral [vinyl]
III. Artro – set
Playlist înscrieri Apel deschis DJ sets
� https://soundcloud.com/feeder-sound/sets/feeder-sound-ii-open-call-dj-sets

23/04/2020 Teluric (dj set) & Maria Bălan (live painting)

21/05/2020 Kozo (dj set) & Irlo (live painting)

24/06/2020 Cr15tina (dj set) & Aeul (live painting)

22/07/2020 Miss I (dj set) & Pass (live painting)

19/08/2020 Vlad Arapasu (dj set) & John Dot S.
(live painting)

16/09/2020 Dan Andrei (dj set) & Serebe (live painting)

14/10/2020 Bucurie (dj set) & iZZY iZVNE
(live painting)

FEEDER SOUND II
LIVE STREAMS

FEEDER.RO
feeder.ro este "agenția de știri a națiunii alternative", un site ce publică
de 16 ani știri și articole din zona urbană, evenimente alternative, artă
contemporană, arhitectură, muzică, design, tehnologie, internet, street art.
Revista online feeder.ro este o platformă de
comunicare între artiști locali și internaționali și
publicurile noi, și s-a transformat rapid în „ghidul
cooltural” de referință al evenimentelor culturale
din România, atât pentru adolescenți și tineri în
căutare de alternative pentru timp liber, cât și
pentru publicul educat, de vârstă medie, din
mediul urban.

Extinderea spectrului de servicii și produse online
este un pas firesc pentru a dezvolta dialogul pe
care feeder îl întreține cu cititori, artiști și
parteneri.

Echipa

Colaboratori

Andrei Racovițan - manager, PR, curator
Cristina Popa - editor coordonator, social designer, web
developer

Petre Ghiocel - fotograf, video
Alexandra Bujenița - editor
Andrei Barbu - editor
Vixi Pixi - editor

Democratizarea procesului de self-publishing
facilitează libertatea de exprimare a tinerilor
artiști și manageri culturali, transformând cititorul
feeder.ro în creator de conținut.

SCOP

REZULTATE

•Promovarea feeder.ro ca ghid cultural alternativ
de calitate, cu rol de informare și suport pentru
artiști debutanți, publicuri și rețele culturale din
România, Europa și restul lumii.
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OBIECTIVE
•Creșterea organică a numărului de vizitatori unici cu
5% anual, în anul 2020
•Crearea de conexiuni între artiști, public și
organizatori de evenimente, facilitată de redacția
feeder, sporind calitatea dialogului prin conținut
editorial excepțional
•Dezvoltarea și menținerea unei rețele organice de
creatori și parteneriate strategice prin stabilirea de
contacte cu artiști și rețele culturale din Europa, în anul
2020
•Promovarea valorilor etice și sustenabile prin
includerea unui număr cât mai mare de artiști de gen
feminin – de la mai puțin de 15% în 2014 la 50% în
2020, și promovarea debutului prin cercetarea și
publicarea activității tinerilor artiști.

Been There Like That

1 poll

recenzii locuri și evenimente
urmărește echipa feeder
la
concerte, piese de teatru,
festivaluri, expoziții, și la diverse
evenimente alternative pentru a
experimente noi hotspot-uri
culturale locale și internaționale.

sondaj
8.948 de persoane au exprimat
13.705 de voturi pentru a selecta
participativ premiul III din cadrul
feeder sound II apel deschis
pentru DJ sets, susținând
înergistrările audio preferate.

126

1 top

EP reviews

recenzii muzică

articol

sunete noi și artiști remarcabili în
rubrica de preview-uri exclusive și
lansări de vinyl-uri.

repere despre cele mai interesante
și fresh lucrări artistice vizuale sau
muzicale și locuri, realizate cu
ajutorul publicului feeder.ro.

22

17 liste

newsletters

articole

campanii
buletinul cu știri feeder.ro ajunge
săptămânal la cei 1.820 de
abonați, cu rată de deschidere de
14%.

listele
tematice
informează
audiența despre artiști, publicații,
evenimente și locuri noi.

47 sounds

18 open calls

audio podcasts

seturi create de DJs apreciați sau
debutanți, meticulos curatoriate.

apeluri pentru idei și proiecte

dezvoltate în cadrul proiectelor
culturale Save or Cancel sau de
alte entități, preluate sau
contribuite de editori invitați,
apelurile deschise reprezintă
oportunități pentru artiști.

WEBSITE

HARTĂ VIZITATORI

SOCIAL MEDIA

1.200

1.490.000

8.000

2.960

vizualizări

aprecieri

shares

204.190

2.100.000

1.560.000 33.040

vizualizări

audiențe totale

interacțiuni

409.080

557.000

25.600

2.900

ascultări

aprecieri

reposts

192.390

11.420

3.340

vizualizări

aprecieri

audiență

379.800

5,6%

40.400

afișări

rata de click play

vizualizări unice

articole și evenimente

vizitatori unici
accesări

+88,4%

vizitatori noi / an

47%

public feminin

00:02:50 /+9%
timp mediu pe site

România
Statele Unite
Marea Britanie
Germania
Brazilia
Franța
Italia
Polonia
Rusia
Spania

147.005 (77,26 %)
10.640 (5,59 %)
4.907 (2,58 %)
3.142 (1,65 %)
2.591 (1,36 %)
1.860 (0,98 %)
1.668 (0,89 %)
1.622 (0,85 %)
1.175 (0,62 %)
1.173 (0,62 %)

5,28 M

TOTAL VIZUALIZĂRI / 2020

150.000
vizualizări

REVISTA ONLINE
FEEDER.RO
78

feeder.ro live stream w/ Primărie (dj set) & Pisica Pătrată (live painting)

articole

interviuri, opinii, știri și contribuții

Revistă / publicație culturală finanțată cu sprijinul Ministerului Culturii.
Scopul proiectului
Continuarea proiectului editorial feeder.ro și susținerea activității revistei online, promovând activitatea
artiștilor și muzicienilor în relație cu publicul lor, conectând scena locală cu cea internațională și
generând conținut nou multimedia.
Obiective specifice
O.1. Promovarea culturii contemporane locale și internaționale prin conținut original ditribuit online,
atrăgând 48.750 de cititori unici pe platforma feeder.ro, în perioada Septembrie – Noiembrie 2020.
O.2. Realizarea și distribuția online, pe platforma feeder.ro, a 78 de articole, inclusiv documentarea unui
audio-video performance multidisciplinar transmis în direct, în perioada de implementare a proiectului.
feeder.ro live stream w/ Primărie (dj set) & Pisica Pătrată (live painting)
https://www.feeder.ro/2020/11/23/foto-primarie-pisica-patrata/

Echipa

Artiști

Andrei Racovițan - redactor șef , manager
Cristina Popa - manager economic, editor și dezvoltare web
Andrei Barbu - editor
Vixi Pixi - editor, producător live stream
Petre Ghiocel - fotograf, video / București

PRIMĂRIE
PISICA PĂTRATĂ

Produs de

Distribuit de

Descoperă 16 fragmente esențiale din istoria graffiti/street art
https://www.feeder.ro/2020/10/23/art-street-art-graffiti/

19 expoziții de artă contemporană pe care le poți vizita în această toamnă
https://www.feeder.ro/2020/10/19/expozitii-de-arta-contemporana-de-vizitatin-aceasta-toamna/

8 artiști care experimentează arta post graffiti în peisajul urban
https://www.feeder.ro/2020/11/19/post-graffiti/

Retrospectiva unora dintre posterele evenimentelor din 2008
https://www.feeder.ro/2020/10/24/retrospectiva-poster-evenimente-2008/

Proiect editorial finanțat cu sprijinul

MINISTERUL CULTURII

SAVE OR CANCEL

Direcții 2021
Promovarea egalității de gen și a diversității
Susținerea debutului artistic
Facilitarea dialogului multicultural
Producția transdisciplinară

Contact
info@saveorcancel.tv
Anuala de Arhitectură, by Alex Iacob

