Bem-vindos a Umeå - Capital europeia
da cultura 2014
Com a inauguração de Future Flows Through Us, Umeå dá o tom do que se pode esperar da capital
europeia da cultura o resto do ano. Centenas de eventos, como festivais, teatro, ópera, literatura, filmes, música, arte, artesanato, desporto e muito mais.
A Comissão Europeia nomeou Umeå para Capital
europeia da cultura 2014. O objetivo da UE com
a capital europeia da cultura é que seja uma reflexão da diversidade cultural, aumentar a troca
cultural, assim como despertar interesse pelas riquezas culturais da Europa. A primeira capital da
cultura foi Atenas na Grécia em 1985. Atualmente
há duas cidades por ano, e em 2014 foi também
nomeada Riga na Letónia.
Umeå foi nomeada, graças à sua vontade de tornar mais visível no resto da Europa esta cidade do
norte da Suécia, utilizando a cultura com o força
impulsionadora no desenvolvimento regional. O
foco é em Umeå, mas há muitas mais localidades
da região envolvidas.
A cidade das bétulas
Umeå fica em Västerbotten, no norte da Suécia
e tem cerca de 118 000 habitantes. A cidade tem
muitas zonas de atividades ao ar livre, sempre
muito perto da natureza. Na zona de Umeå há
praias, lagos, florestas e percursos desportivos e
no inverno percursos para esqui. Os habitantes de
Umeå andam muito de bicicleta por as distâncias
serem curtas e há ciclovias em todo o lado.
Em 1888, um incêndio destruiu grande parte de
Umeå. Quando a cidade foi reconstruída, foram
plantadas bétulas ao longo das ruas para evitar
a propagação de incêndios. É por esta razão que
Umeå é conhecido como a cidade das bétulas.
Um vida cultural rica
A universidade de Umeå é uma das maiores da
Suécia, com estudantes, professores e investigadores de todo o mundo. Os muitos estudantes
fazem que Umeå tenha uma idade média muito

jovem. Nas margens do rio Umeå está o Campus
artístico que oferece cursos de vanguarda em design, arte e arquitetura. Temos também o Museu
das imagens, famoso pela sua arte contemporânea.
Umeå tem uma vida cultural muito rica com teatros, museus e espetáculos de música - como por
exemplo a Opera do Norte. Todos os anos há vários festivais culturais internacionais, com vários
associações culturais muito ativas. Há várias bandas e muitas conseguiram sucesso internacional.
Co-criatividade
O programa para a o Ano da capital cultura de
Umeå está dividido em oito estações, seguindo o
calendário tribal dos Same. Os Same são o único
povo nativo da UE e Umeå faz parte da Sápmi, a
terra dos Same.
A co-criatividade é uma parte importante do esforço para a capital da cultura de Umeå. Quem quiser pode participar para preencher o ano cultural.
Durante 2014, as atividades vão ser ser organizadas pelas associações, organizações, instituições
culturais e outros atores que recebem apoios de
Umeå2014. Asseguram que vários projetos para a
capital cultural continuam depois de 2014.
Os investimentos na capital cultural é uma parte
do desenvolvimento a longo prazo da cidade - cultural e socialmente - para criar novos pontos de
encontro, colaborações e oportunidades internacionais.
Encontra todo o programa para o ano da capital da cultura em www.umea2014.se em inglês
e sueco.
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