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O	parte	din	formulele	de	Programe	Naţionale	şi	de	Suport	din	
cadrul	 strategiei	pot	fi	 identificate	chiar	 în	proiectele	pentru	
2015	 propuse	 de	 diverse	 reprezentanţe	 ICR,	 iar	 acestea	
au	 fost	 încurajate	 să	 le	 implementeze	 prioritar	 de-a	 lungul	
anului	trecut,	punând	accentul,	în	derularea	lor	efectivă,	pe	
componenta	creativităţii	româneşti.

Dar	Strategia	multianuală	trebuie	dublată	şi	de	o	formulă	nouă	
de	abordare	a	organizării	activităţii	generale	de	management	
cultural	specific	unei	instituţii	de	stat	cum	este	ICR.	Atât	în	ţară,	
cât	şi	în	străinătate.	A	trecut	aproximativ	un	deceniu	de	când	
ICR	şi-a	extins	masiv	reprezentanţele	în	străinătate	şi	a	început	
să	 devină	 o	 instituţie	 culturală	 reprezentativă	 a	 României.	
Activitatea	ICR	a	excelat	adeseori	 în	unele	dintre	proiectele	
sale.	 ICR	a	făcut	„pionierat”	 în	materie,	eforturile	de	 lansare	
şi	 menţinere	 au	 fost	 considerabile,	 în	 contextul	 proaspetei	
integrări	a	României	acelor	ani	în	structurile	euro-atlantice.	ICR	
a	acumulat	o	experienţă	importantă	şi	un	set	de	bune	practici	
preţios	într-un	domeniu	până	la	urmă	nou	pentru	România	la	
standardele	 acceptate	 şi	 convenite	 de	 ţările	 civilizate.	 Dar	
ICR	este	o	 instituţie	 tânără	 în	comparaţie	cu	altele	de	profil	
din	 străinătate,	 unele	dintre	ele	 s-au	 rodat	 în	multe	 zeci	de	
ani,	evoluând	treptat	şi	devenind	în	timp	o	prezenţă	familiară,	
atrăgătoare	pentru	publicul	din	numeroase	state	ale	lumii.

În	plus,	 ICR	a	pornit	 la	drum	cu	un	dezavantaj	major,	 chiar	
cu	un	fel	de	autocenzurare	a	formelor	de	acţiune	concretă:	
propagarea	 valorilor	 noastre	 culturale	 în	 ţară	 şi	 în	 lume	
ca	 politică	 de	 stat,	 necesară	 şi	 utilă	 dincolo	 de	 afirmarea	
creativităţii	noastre	la	unison	cu	cea	a	lumii,	fusese	afectată	
de	 compromiterea	 termenului	 de	 „propagandă”	 în	 timpul	
regimului	 comunist	 şi	 totalitar.	 Or,	 tocmai	 acest	 lucru	 a	
determinat	un	mod	de	exprimare	şi	de	acţiune	instituţională	
bazat	pe	conceptul	de	„promovare”	(chiar	 în	textul	 legii	de	
funcţionare),	 un	 neologism	care	este	perceput	de	public	 şi	
în	sensul	lui	comercial	direct.	Promovarea	este	fundamentală	
inclusiv	pentru	acţiunile	de	tip	cultural-artistic	şi	 ştiinţific,	este	
însă	evident	mult	mai	greu	de	realizat	decât	cea	pentru	un	
produs	comercial,	fiindcă	implică	multe	imponderabile	legate	
mai	ales	de	percepţie,	de	gustul	estetic	 sau	de	necesitate.	
Iar	fără	o	promovare	în	sensul	tehnic	larg	al	conceptului,	una	
temeinică	 şi	 specializată,	 adaptată	 domeniului,	 produsul	
cultural	nu	este	cunoscut	şi	nu	„se	vinde”...

Pentru	Institutul	Cultural	Român	(ICR),	2015	a	fost	un	an	de	trecere	
graduală	către	un	alt	tip	de	afirmare	instituţională,	una	complexă	
şi	 conformă	 scopului	 prevăzut	 în	 legea	 sa	 de	 funcţionare	
(Legea	 nr.	 356/2003,	 republicată),	 la	 art.	 2	 („...	 reprezentarea,	
promovarea	şi	protejarea	culturii	şi	civilizaţiei	naţionale	 în	ţară	şi	
în	 străinătate”),	precum	şi	 în	deplin	acord	cu	 toate	obiectivele	
sale	enumerate	la	art.	3	al	aceleiaşi	legi.	Această	nouă	abordare	
a	presupus	stabilirea	şi	concretizarea	unei	strategii	de	diplomaţie	
culturală	pe	termen	mediu	a	Institutului,	în	conformitate	cu	ceea	
ce	considerăm	că	trebuie	şi	poate	să	fie	un	complement	activ	al	
unei	strategii	naţionale,	cu	o	proiecţie	multianuală	programatică,	
pe	 care	 să	 o	 lansăm	 efectiv	 din	 2016,	 profitând	 şi	 folosind	 cu	
precădere	 prilejul	 unic	 al	 unor	 repere	 semnificative	 în	 timp:	
orizontul	 de	aşteptare	 oferit	 în	 2018	de	centenarul	Marii	 Uniri	 şi	
al	 începerii	 făuririi	 României	moderne,	 urmat	de	cel	al	 preluării	
preşedinţiei	 semestriale,	 prin	 rotaţie,	 a	 Uniunii	 Europene	 (UE)	 în	
2019.

Această	 strategie,	 rod	 al	 unei	 planificări	 coerente,	 care	 va	
fi	 dezvoltată	 treptat	 cu	 programe-suport	 pentru	 programele	
naţionale	 mari,	 poate	 să	 confere	 un	 spor	 semnificativ	 de	
vizibilitate	în	contextul	evocat	şi	nu	numai.	Preşedinţia	Institutului	
a	fost	preluată	de	Radu	Boroianu	în	aprilie	2015,	când	bugetul	şi	
planurile	pe	anul	în	curs	fuseseră	deja	aprobate.	Preşedintele	Radu	
Boroianu	a	fost	secondat	de	vicepreşedinţii	Liviu	Jicman	şi	Mihály	
Zoltán	Nagy.	Premisa	construcţiei	noastre	a	fost	exprimată	sintetic	
încă	din	luna	mai	2015,	în	Manifestul	postat	pe	website-ul	ICR	(Între 
ieri, astăzi şi mâine):	„România	are	ce	prezenta	lumii.	Totul	este	să	
nu	ne	pierdem	în	proiecte	mici	şi	fără	semnificaţie”.	În	lunile	care	
au	urmat,	atât	în	Centrala	Institutului,	cât	şi	cu	prilejul	întâlnirii	din	
septembrie	cu	directorii	 reprezentanţelor	noastre	 în	 străinătate,	
Strategia	 multianuală	 a	 ICR	 pentru	 perioada	 2016–2019	 a	 fost	
analizată,	comentată	 şi	 explicată,	precizându-se	mereu	că	ea	
reprezintă	o	structură	de	bază,	cu	elemente	concrete	care	pot	
şi	 trebuie	 să	 fie	 extinse	 creativ,	 reeditate	 şi	 îmbogăţite	 cu	 noi	
componente,	de	la	an	la	an,	având	capacitatea	de	a	evolua	în	
cadrul	paradigmei	lansate.
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În	 paralel	 cu	 lansarea	 şi	 explicarea	 Strategiei	 multianuale,	
în	 2015	 am	 început	 să	 reconfigurăm	 şi	 modalităţile	 de	
administrare	instituţională	în	sensul	eficientizării	componentelor	
din	 scopul	 legii	 noastre	 de	 funcţionare:	 „...	 reprezentarea,	
promovarea	 şi	 protejarea	 culturii	 şi	 civilizaţiei	 naţionale	 în	
ţară	 şi	 în	 străinătate.”	 În	 urma	 observării	 şi	 analizării	 atente	
a	 evoluţiei	 de-a	 lungul	 timpului,	 am	 identificat	 diverse	
componente	 semnificative	 pentru	 activitatea	 specifică	
ICR	 şi	 ne-am	propus,	 după	caz,	 să	 le	perfecţionăm	 la	 nivel	
structural.	 Sunt	 de	 semnalat	 aici	 două	aspecte	 importante,	
necesare	 bunei	 funcţionări	 generale	 a	 Institutului,	 aflate	
într-o	 legătură	 directă	 cu	 relaţiile	 interinstituţionale	 corecte.	
Pe	de	o	parte,	faptul	că	în	2015	Comisiile	de	specialitate	din	
Senat	nu	au	 luat	 în	analiză	şi	nici	nu	s-au	pronunţat	 în	vreun	
fel	asupra	precedentelor	rapoarte	ale	ICR.	Pe	de	altă	parte,	
reamintim	că	rectificarea	bugetară,	deşi	una	pozitivă	pentru	
ICR,	 a	 fost	 făcută	 la	 sfârşitul	 lunii	 octombrie	 a	 anului	 2015,	
în	 loc	de	mijlocul	 anului,	 conform	cutumei.	Or,	 fără	 validări	
periodice	 şi	 fără	 certitudini	 financiare,	 Institutului,	 într-un	
termen	prea	scurt,	îi	este	aproape	imposibil	să	planifice	sau	să	
angajeze	parteneriate	şi	activităţi	cu	diverşii	săi	colaboratori	
din	domeniul	creativ	şi/sau	cu	instituţiile	de	profil,	publice	ori	
private,	din	ţară	şi,	mai	ales,	din	străinătate.

În	ceea	ce	priveşte	„reprezentarea”,	am	observat	că,	în	timp,	
din	punct	de	vedere	numeric,	lucrurile	au	stat	din	ce	în	ce	mai	
bine	 şi	 au	 fost,	 adesea,	 însoţite	 de	o	 componentă	 valorică	
înaltă.	Însă	la	nivelul	„reprezentării”	domeniilor	şi	izvoarelor	de	
inspiraţie	ale	culturii	noastre,	 lucrurile	nu	au	fost	 întotdeauna	
echilibrate.	Într-un	fel,	şi	pe	bună	dreptate,	ICR	a	încercat	de	
la	începuturile	sale	să	valideze	în	lume	sincronizarea	noastră	
cu	creaţia	contemporană	internaţională.	Vom	menţiona	aici	
faptul	că	acest	demers,	meritoriu	şi	imperios	pentru	revenirea	
noastră	reală	„pe	piaţă”,	a	estompat	oarecum,	prin	formulele	
de	 selecţie	 şi	 de	 implementare,	 identitatea	 culturală	
naţională.	Totodată,	a	limitat	segmentele	de	public,	mizând	
îndeosebi	pe	publicul	tânăr,	cunoscător	şi	conectat,	mai	ales	
prin	 noile	 tehnologii	 informaţionale,	 la	actualele	 formule	de	
percepere	a	realităţii	contemporane	prin	exprimare	artistică	
sau	ştiinţifică.

Am	 demarat	 în	 2015	 setul	 de	 componente	 necesare	
managementului	 cultural	 specific	 unei	 instituţii	 culturale	 de	
stat	şi	credem	că	demersul	acesta	trebuie	amplificat,	normat,	
renunţând-se	 la	 unele	 obişnuinţe	 anterioare.	 De	 exemplu,	
ICR	a	practicat	un	fel	de	culegere	de	oferte,	 întâmplătoare	
şi	 inegală	 ca	 pondere	 pe	 domenii,	 de	 pe	 piaţa	 creativă	
românească.	 Sau	 a	 preluat	 automat	 solicitările	 de	 sprijin	
pentru	 proiecte	 adresate	 Institutului	 doar	 de	 membrii	 mai	
întreprinzători	 ai	 industriei	 creative	 naţionale.	 Industrie	 care,	
însă,	 este	 în	 plină	 expansiune	 şi	 care	 a	 ajuns	 să	 contribuie	
cu	 circa	 7%	 la	 Produsul	 Intern	 Brut	 (PIB)	 al	 României.	 Şi	 cu	
procente	 apropiate	 în	 privinţa	 ocupării	 locurilor	 de	 muncă	
în	 domeniu.	 Ambele	 categorii	 se	 situează	 peste	 media	
europeană.	 Au	 avut	 trecere	 în	 primul	 rând,	 creatorii	 şi	
promotorii	 din	 domeniile	muzical,	 cinematografic,	 oarecum	
cei	ai	 literaturii	 şi	ai	artelor	 scenice,	prea	puţin	cei	ai	artelor	
vizuale.	 Însă	 creativitatea	 ştiinţifică,	 invenţiile	 şi	 inovaţiile	
de	 tot	 felul,	 aplicaţiile	 lor,	 formele	 interdisciplinare,	 în	 acele	
pachete	specifice	de	„reprezentare”	realizabile	cu	sprijin	din	
partea	 ICR,	au	 fost	 relativ	neglijate,	deşi	 românii	au	excelat	
şi	 excelează	 în	 această	 privinţă.	 Astfel	 că	 am	 început	 să	
acordăm	mai	multă	atenţie,	din	2015,	proiectelor	de	acest	fel.

Apreciem	 ca	 esenţială	 configurarea	 şi	 dezvoltarea	 unei	
baze	de	date	culturale	pertinente	valoric,	alcătuită	şi	folosită	
după	criterii	cât	mai	obiective	şi	mai	transparente	cu	putinţă.	
Această	bază	de	date	sub	 forma	unui	portal	online,	corect	
gestionată,	 poate	 să	 contribuie	 semnificativ	 la	 înţelegerea	
corectă	a	pieţei	noastre	creative,	în	toate	domeniile,	pentru	
optima	şi	complexa	ei	„reprezentare”	în	lume.	Credem	că	ICR	
trebuie	 să	 renunţe	 la	 rolul	de	„impresar”	artistic	asumat	prin	
cultivarea	acelui	„management	cultural	semi-pasiv”.

ICR	 a	 început	 să	 configureze	 încă	 din	 2015	 un	 sistem	
de	 „management	 activ”.	 Şi	 pro-activ.	 Credem	 că	 este	
necesară	în	cadrul	ICR,	atât	la	nivelul	Centralei	din	Bucureşti,	
cât	 şi	 la	 cel	 al	 reprezentanţelor	 noastre	 în	 străinătate,	 o	
gestionare	profesionalizată	de	tip	dual,	atent	interconectată	
între	 componenta	 de	 creaţie	 şi	 cea	 de	 implementare	 a	
programelor	 şi	 proiectelor.	 Trebuie	 să	 devenim	 capabili	 să	
generăm	teme	şi	subiecte	de	proiecte	specifice	unei	instituţii	
culturale	 de	 stat,	 nu	 unor	 promotori	 privaţi,	 să	 identificăm	
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seturile	 de	 valori	 recunoscute	 în	 plan	 universal	 sau	care	au	
un	 potenţial	 de	 valoare	 naţională	 şi	 valenţe	 universale.	 Să	
fixăm	 „borne”	 de	 reper	 cultural	 pentru	 publicul	 românesc,	
european	 şi	 mondial,	 promovându-i	 permanent	 pe	 acei	
creatori	 români	 de	 marcă,	 reprezentativi	 şi	 recunoscuţi	 pe	
plan	 internaţional,	 precum	 Constantin	 Brâncuşi,	 George	
Enescu,	 Eugen	 Ionescu,	 Emil	 Cioran,	 Mircea	 Eliade	 etc.	
Alături	de	alţi	numeroşi	creatori	faimoşi	din	domeniul	ştiinţelor,	
medicinii	sau	tehnologiei	informaţiilor.	Să	construim	profesionist	
programe-cadru	 prin	 care	 să	 îi	 facem	 nu	 doar	 să	 devină	
cunoscuţi,	ci	şi	 înţeleşi	corect	în	demersul	 lor	creativ.	Să	îi	re-
descoperim	şi	să	îi	 reprezentăm	lumii	pe	toţi	marii	creatori	ai	
României	moderne	şi	contemporane,		punându-i,	de	câte	ori	
este	posibil	şi	firesc,	în	dialog	sau	conexiune	cu	creativitatea	
confraţilor	 din	 diverse	 ţări	 ale	 lumii.	 Implementarea	 acestor	
proiecte	va	trebui	să	devină	şi	ea	creativă	ori	să	primească	
elementele	de	creativitate	necesare	implementării	atractive,	
bine	promovate.

Propagarea	 valorilor	 culturale	 româneşti	 trebuie	 să	 devină	
modalitatea	specifică	de	acţiune	a	ICR.	Ţinându-ne	departe,	
din	motivele	arătate,	de	termenul	de	„propagandă”	de	stat,	
demonetizată	 şi,	deocamdată,	pierdută	pentru	uzul	curent,	
să	 înţelegem	 că	 este	 corect	 ca	 esenţa	 acţiunilor	 ICR	 să	
devină	„propagarea”.	Cu	toată	excelenţa	dovedită	în	trecut,	
suma	de	proiecte	remarcabile	a	produs	adeseori	doar	focuri	
de	 artificii,	 spectaculoase,	 ce-i	 drept,	 însă	 repede	 uitate	
în	avalanşa	globalizantă	de	evenimente	de	 tip	cultural	 sau	
conexe	propuse	cu	sutele,	zilnic,	în	fiecare	capitală	sau	mare	
oraş	de	pe	planetă.	

Printr-o	temeinică	şi	constantă	gestionare	a	seriilor	de	proiecte	
ample,	dublate	de	cele	de	suport,	finanţate	corespunzător,	
programate	 din	 timp	 –	 uneori	 e	 nevoie	 de	 câţiva	 ani	 –	 în	
locuri	 de	 desfăşurare	 prestigioase,	 comunicate	 profesionist	
publicului,	putem	asista	relativ	repede	la	doritul	fenomen	de	
propagare	a	 undelor	 culturale	 româneşti	 în	 lume.	 Sunetele,	
culorile,	creativitatea	şi	spiritualitatea	României	pot	şi	trebuie	
să	se	propage	ca	nişte	unde,	devenind	chiar	„valuri”	ori	de	
câte	 ori	 este	 posibil.	 Iar	 astfel,	 cultura	 să	 fie	 şi	 „protejată”,	
ferită	de	uitare,	afirmată	sub	toate	faţetele	sale	extraordinare,	
cu	legitimă	mândrie.

Înmulţirea	proiectelor	de	 tip	expoziţional	a	 fost	 încurajată	 în	
2015,	după	ce	am	constatat	că	 în	anii	din	urmă	ajunseseră	
la	 doar	 10-15%	 din	 ponderea	 domeniilor	 reprezentate	 de	
ICR	 în	 străinătate.	 Plasate	 în	 spaţii	muzeale	 consacrate	 ale	
lumii,	 expoziţiile	 de	 nivel	 înalt,	 corect	 promovate,	 aduc	 cel	
mai	mare	număr	de	vizitatori.	Se	poate	vedea	în	continuare,	
din	 cuprinsul	 acestui	 Raport	 de	 activitate	 a	 ICR,	 cum,	 cu	
diverse	prilejuri,	aproape	din	mers,	unele	manifestări	ample,	
sincretice,	 de	 genul	 „Zilele/Săptămâna	 Culturii	 Române”,	
expoziţiile	 de	 prestigiu	 precum	 cele	 ale	 lui	 Paul	 Neagu	 ori	
cele	dedicate	iei	româneşti,	patrimoniului	naţional	material	şi	
imaterial,	inclusiv	în	formele	de	reinterpretare	contemporană	
a	acestora,	dar	şi	multe	altele	au	reuşit		să	propage	cu	succes	
valorile	creativităţii	naţionale,	atunci	când	au	fost	gândite	şi	
implementate	cu	un	plus	de	aplecare	creativă	de	către	ICR,	
în	diverse	capitale	sau	oraşe	ale	lumii.	Şi	au	primit	înapoi	alte	
unde,	 de	 apreciere,	 simpatie,	 înţelegere,	 deci	 au	 adus	 un	
plus	 de	 apropiere	 atât	 de	 necesară,	 o	 firească	 dorinţă	 de	
cooperare	şi	parteneriat	la	niveluri	neaşteptate.	

Diplomaţia	culturală	şi	relaţiile	internaţionale	dezvoltate	creativ	
au	 generat	 întotdeauna	 un	 dialog	 creator	 de	 plusvaloare	
între	diferitele	identităţi	culturale	şi	idei	formidabile	de	aplicat	
în	 comun,	 mai	 ales	 în	 perioadele	 de	 criză.	 Au	 ajuns	 să	 fie	
reţeta	recomandată	de	cei	mai	mari	specialişti	în	geopolitică,	
creativitate	 sau	comunicare	din	 lume.	Marii	creatori	 români	
au	fost	şi	vor	continua	să	fie	sprijiniţi	 în	prezenţa	 lor	 la	târguri	
sau	festivaluri	din	lume.	Prin	fondurile	de	mobilitate,	în	2015	am	
invitat	la	noi	artişti	şi	manageri	culturali	de	prestigiu	din	lume.	
Aceştia	 revin	 în	 ţările	 lor	mai	bine	 informaţi	 şi	 cu	dorinţa	de	
invitare	a	omologilor	români	la	manifestările	de	gen	pe	care	
le	organizează.	Reţeaua	cunoaşterii	şi	a	colaborării	culturale	
internaţionale	 se	 defineşte	 tot	 mai	 clar	 ca	 o	 metodă	 de	
acţiune	funcţională,	iar	România	are,	şi	în	acest	fel,	şansa	de	
a	se	afirma	creativ	şi,	pe	cale	de	consecinţă,	de	a	se	impune	
ca	 stat	european	modern,	 în	 standarde	de	calitate	 şi	bune	
practici.
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DIRECŢIA GENERALĂ  
REPREZENTANŢE ÎN STRĂINĂTATE          

Director general: Ioana Drăgan 
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Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate monitorizează 
periodic şi evaluează anual activitatea desfăşurată 
de întreaga reţea a institutelor culturale româneşti din 
străinătate, solicitând conducerii acestora planuri anuale 
de programe, sinteze, analize, auto-evaluări şi rapoarte 
de activitate, în conformitate cu misiunea şi obiectivele 
Institutului Cultural Român. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Direcţia Generală 
Reprezentanţe în Străinătate colaborează permanent 
cu direcţiile de specialitate din cadrul Institutului Cultural 
Român, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii 
din România, dar şi cu alte instituţii culturale naţionale şi 
internaţionale.
Obiectivele reprezentanţelor Institutului Cultural Român în 
străinătate vizează atragerea unui public cât mai larg şi 
din zone cât mai diverse ale ţării gazdă, dar şi ale diasporei 
româneşti, către diferite aspecte reprezentative ale vieţii 
culturale din România, prin organizarea cât mai multor 
proiecte în parteneriat şi asocierea la proiecte de anvergură, 
prin acoperirea cât mai multor domenii (literatură, artă, film, 
teatru, muzică, arhitectură, istorie, filosofie, ştiinţe, diplomaţie 
publică), precum şi prin distribuţia proiectelor pe întreg 
teritoriul ţărilor în care Institutul Cultural Român este prezent.
În organigrama anului 2015, Direcţia Generală Reprezentanţe 
în Străinătate a avut în componenţă şi în subordine  Direcţia 
Programe, care a avut în subordine Serviciul Implementare 
Proiecte, şi Compartimentul Monitorizare Programe.
În conformitate cu atribuţiile stabilite, Direcţia Programe 
din cadrul Direcţiei Generale Reprezentanţe în Străinătate 
a avut în administrare toate programele şi proiectele 
desfăşurate de reţeaua celor 18 institute culturale româneşti 
din străinătate, coordonând activitatea Serviciului de 
Implementare Proiecte. Pe parcursul întregului an 2015, 
Direcţia Programe a propus, elaborat şi coordonat programe 
specifice destinate spaţiilor culturale în care Institutul Cultural 
Român este reprezentat, urmărind obiectivele strategice ale 
instituţiei.
Pe parcursul anului 2015, Serviciul Implementare Proiecte 
a evaluat, împreună cu Direcţia Generală Economică, 
coordonatele economico-financiare şi administrative şi 
a gestionat bugetele destinate programelor culturale 
cu finanţare derulate de institutele culturale româneşti 

Profil, misiune şi structură

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare al Institutului Cultural Român, Direcţia Generală 
Reprezentanţe în Străinătate are misiunea de a gestiona 
programele şi proiectele de promovare externă a culturii şi 
civilizaţiei române, prin intermediul celor 18 institute culturale 
româneşti din străinătate.
Obiectivul principal al Direcţiei Generale Reprezentanţe în 
Străinătate constă în elaborarea,  coordonarea şi derularea 
proiectelor şi programelor menite să promoveze cultura şi 
civilizaţia poporului român în lume, prin reţeaua institutelor 
culturale româneşti din străinătate. 
În acest sens, Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate 
asigură coordonarea activităţii întregii reţele a institutelor 
culturale româneşti din străinătate (la Beijing,  Berlin, 
Bruxelles, Budapesta – cu filială la Seghedin, Chişinău, 
Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, 
Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varşovia, Veneţia, Viena), 
cooperarea culturală în vederea extinderii reţelei institutelor 
culturale române din străinătate, în acord cu obiectivele de 
politică externă ale României, precum şi dezvoltarea unor 
proiecte strategice menite să creeze prestigiu şi o vizibilitate 
crescută şi pe termen lung culturii române în străinătate, în 
conformitate cu strategia Institutului Cultural Român şi cu 
misiunea încredinţată acestuia prin Legea nr. 356 din 11 iulie 
2003, republicată.
Prin programele şi proiectele organizate, Direcţia Generală 
Reprezentanţe în Străinătate şi institutele culturale româneşti 
din străinătate pun în context universal diversitatea şi bogăţia 
culturii române, facilitând receptarea valorilor culturii şi 
civilizaţiei române şi încurajând, prin acţiunile  desfăşurate, 
dialogul intercultural.
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din străinătate, în colaborare cu direcţiile/serviciile de 
specialitate din cadrul Institutului Cultural Român şi cu 
echipele institutelor culturale româneşti din străinătate, 
conform procedurilor interne.
Serviciul Implementare Proiecte a oferit asistenţă institutelor 
culturale româneşti din străinătate pentru derularea 
activităţii şi a programelor proprii şi a asigurat implementarea 
proiectelor propuse, furnizând expertiză de management al 
proiectelor. 
Compartimentul Monitorizare Programe a urmărit permanent 
activitatea desfăşurată de cele 18 reprezentanţe ale 
Institutului Cultural Român în străinătate, elaborând rapoarte 
periodice  şi sinteze lunare pe serii distincte de programe şi 
proiecte culturale realizate de acestea.

Deschiderea unei noi reprezentanţe a Institutului Cultural 
Român – Institutul Cultural Român de la Beijing 
În vara anului 2015 a fost inaugurată o nouă reprezentanţă 
a Institutului Cultural Român, cea de la Beijing. Institutul 
Cultural Român de la Beijing a devenit astfel cea de-a 18-a 
reprezentanţă a Institutului Cultural Român şi prima prezenţă 
culturală instituţională a României pe continentul asiatic. 

În prima parte a evenimentul de inaugurare a Institutului (14 
iulie 2015),  la care au participat reprezentanţi ai Ministerului 
Culturii şi ai Ministerului Afacerilor Externe din România 
şi Republica Populară Chineză, ai autorităţilor locale, 
ai mediului academic şi numeroşi ziarişti, au fost rostite 
alocuţiuni ale oficialilor chinezi şi români precum şi mesajul 
preşedintelui InstitutuluI Cultural Român, iar în cea de-a doua 
parte a avut loc vernisajul expoziţiei de grafică şi tapiţerie 
„Tradiţie şi Modernitate“ semnată de Mircia Dumitrescu şi 
Anna Maria Orban.
Asumându-şi rolul de interfaţă între cultura română şi cea 
chineză, în doar câteva luni de funcţionare într-unul dintre 
cele mai spectaculoase sedii ale Institutului Cultural Român 
în străinătate, în cadrul Complexului Galaxy SOHO, Institutul 
Cultural Român de la Beijing a realizat un număr convingător 
de proiecte şi evenimente culturale printre care se numără 
susţinerea importantei participări a României la Bienala 
Internaţională de la Beijing, la Târgul Internaţional de Carte 
de la Beijing,  a expoziţiei „Călătoria lui Ţăndărică“ cu prilejul 
turneului Teatrului Ţăndărică în China, organizarea expoziţiilor 
„Prietenia româno-chineză reflectată în domeniul filateliei şi 
numismaticii“ şi „România şi China pitorească“ (expoziţie 

Vernisajul expoziţiei „Tradiţie şi Modernitate“ semnată de Mircia 
Dumitrescu şi Anna Maria Orban, cu prilejul inaugurării ICR Beijing 
© ICR Beijing
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O preocupare permanentă a fost alegerea şi păstrarea 
partenerilor strategici autohtoni care să asigure calitate 
sporită programelor, să atragă un public numeros şi ecouri în 
mass-media, la nivelul întregii reţele a celor 18 reprezentanţe 
ale Institutului Cultural Român fiind realizat de un număr 
impresionant de câteva sute de parteneriate, fie tradiţionale, 
fie iniţiate ori dezvoltate pe parcursul anului 2015, într-un efort 
notabil şi necesar de co-interesare a partenerilor implicaţi 
în proiectele Institutului Cultural Român inclusiv sub raportul 
investiţiilor financiare alocate proiectelor.
Pe parcursul anului 2015,  au fost invitaţi şi au luat parte 
la proiectele reprezentanţelor culturale ale Institutului 
Cultural Român personalităţi culturale, scriitori, istorici şi 
critici literari, de artă, film, teatru precum acad. Răzvan 
Theodorescu, acad. Eugen Simion, acad. Emilian Dobrescu, 
acad. Mihai Cimpoi, Dario Fo, Ion Pop, Norman Manea, 
Mircea Dinescu, Dan Lungu, Ana Blandiana, George Banu, 
Serge Fauchereau, Tudor Octavian, Doina Ruşti, Adrian 
Cioroianu, Emil Hurezeanu, Marina Constantinescu, Adina 
Zorzini, Irina Margareta Nistor, Liliana Corobca, Romulus 
Rusan,  Ernest Wichner, Edith Dobre, Mioara Anton, Hélène 
Lenz, Sorin Vasilescu, Bogdan C. Iacob, Dinu Săraru, Rodica 
Adriana Covaci, prof.dr. Angelo Bianchi, Aurelian Crăiuţu, 
Alexandru Bartoc, Augustin Ioan, Virgil Tănase, Kuno 
Schumacher, Dominique Nasta, António Carvalho, Irina 
Nastasi, Narcis Dorin Ion, Ilina Gregori, Radu Ioanid, Adam  

de fotografie de artă) ori a recitalului de vioară susţinut de 
Alexandru Tomescu la Conservatorul de Muzică din Beijing.

Proiecte culturale realizate în 2015 de reţeaua reprezentanţelor 
în străinătate 
Pe parcursul anului 2015 a fost implementat şi monitorizat, în urma 
rapoartelor de auto-evaluare primite şi a ecourilor mediatice,  
un număr de 916 proiecte culturale, diseminate în peste 2100 
de evenimente.   
Bugetul alocat de Institutul Cultural Român în anul 2015 pentru 
întreaga reţea a reprezentanţelor, coordonate de Direcţia 
Generală  Reprezentanţe în Străinătate, a fost de 9.240.000 lei. 
În conformitate cu politica financiară adoptată de Comitetul 
Director al Institutului Cultural Român pentru anul 2015, în  cadrul 
acestui buget, aproximativ două treimi au fost reprezentate 
de bugetele alocate pentru activitatea fiecărei reprezentanţe 
în parte şi o treime constituită într-un Fond comun destinat 
proiectelor de mare anvergură, vizibilitate şi impact, pe care au 
putut să îl acceseze toate reprezentanţele, pe baze competitive.
La nivelul întregului an, dintre cele 916 proiecte culturale 
desfăşurate de reţeaua celor 18 reprezentanţe ale Institutului 
Cultural Român, în coordonarea Direcţiei Generale 
Reprezentanţe în Străinătate, au fost realizate 615 proiecte cu 
finanţare (dintre care 51 au fost proiecte de impact şi vizibilitate 
sporite, finanţate  din fondul comun) şi 301 proiecte fără 
finanţare. 
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Sbârciu, Emil Vişenescu, Sergiu Matiş, Jordi Savall, Lucian 
Ban, Eugen Doga, Marius Mihalache, Emil Bîzgă, Virgil Mihaiu, 
Cătălina Butcaru, Ana-Cristina Leonte, Sorin Zlat, Mircea 
Tiberian, Lucian Ban, Nicolas Simion, Nicolae Furdui-Iancu, 
Grigore Leşe, Nicolae Botgros, Margareta Clipa, Nicolae 
Voiculeţ, Alexandru Şipa, Nicu Covaci, Oana Chiţu, Naoko 
Sonoda, Paula Seling, Mihai Melinescu, Ion Creţeanu, 
Diana Gheorghe, Corina Bura, Maria Răducanu, Matt 
Maneri, Marian Nacu, Alexandra Bernardo, Adrian Salvar, 
Daniela Salvar, Doina Lavric, Teodora Enache, Ducu Bertzi, 
Ovidiu Lipan Ţăndărică, Marian Petrescu, Marius Brenciu, 
Sofia Vicoveanca, Cristian Florea, Ştefan Diaconu, Adrian 
Enescu, Diana Ionescu, Rodica Vică, Călin Goia, Constantin 
Niculae, Liviu Nicoară, Andrei Banciu, Ioana Cristea Goicea, 
Cătălin Ilea, Constantin Siepermann, Andrei Lazăr, Tudor 
Scripcariu, Ana Maria Donose, Claudia Caia ş.a; ansambluri 
muzicale sau coruri precum Orchestra Română de Tineret, 
Filarmonica de Stat din Arad, Corala „Armonia“, Cvartetul 
„Tiberius“, Capella Coronensis, Chişinău Youth Orchestra, 
Amadeus, Flauto Dolce, Tinfoil Sun, Nightloosers, Concertino, 
Ansamblul Archaeus, Ramona Horvath Trio, Imago Mundi, 
Taraf de Haidouks, Grupul Anton Pann, Nectarie Protopsaltul, 
Ansamblul Transilvania din Baia-Mare, Jacques Thibaud 
Trio, Moonlight Breakfast  ş.a., artişti vizuali precum Mircia 
Dumitrescu, Mihai Ţopescu, Cristina Bolborea, Mirela 
Trăistaru, Anna Maria Orban, Ileana Ştefănescu, Martha 
Jakobovitz, Maria Andreiţă, Ştefan Toth, Ovi D.Pop, Dana-
Alina Păpăruz, Anamaria Avram, Paul Gliga, Dan Mihălţianu, 
Michael Lassel, Ana Maria Altman,  Augustin Costinescu, 
Ioan Sbârciu,  Ştefan-Cătălin Constantin, Ciprian Mureşan, 
Marian Nacu,  Ioan Popdan, Ana Paşc, Cela Neamţu, Marin 
Gherasim, Alina Gherasim, Călin Dan, Iulian Zămbrean, 
Matei Bejenaru, Részegh Botond, Iosif Király, Silvia Radu, Ingo 
Glass, Horea Cucerzan, Viorel Enache, Gheorghe Ştirbu, 
Daniel Djamo, Liliana Ţuroiu, Nikolaus-Otto Kruch, Ioan Kett 
Groza, Raluca Popa, Ion Bârlădeanu, Şerban Savu, Anca 
Munteanu Rîmnic, Ion Iancuţ, Aurel Roşu, Marcel Voinea, 
Ilarion Voinea, Mihai Benea, Sebastian Marcovici, Anca 
Gavriş, Ileana Ştefănescu, Silvia Trăistaru, Şerban Teodor 
Vrăbiescu, Dan Mihălţianu, Noemi Zajzon, Raluca Ghideanu 
şi alţii, regizori de teatru şi film şi scenarişti precum Nae 

Burakowski, Radu Stern, Mark Cousins, Jan Cornelius, Radu 
Portocală, Caius Dobrescu, Debra Vanderburg Spencer, 
Cristina Modreanu, Igor Mocanu, Zoltan Terner, Valentina 
Iancu, Horia Gârbea, Claudiu Turcuş, Magda Cârneci,  
Carolina Ilica, Ion Andreiţă, Hans Bergel, Cristian Tudor 
Popescu, George Arion, Sorin Şipoş, Bogdan Cristel, Grete 
Tartler, Simona Popescu, Matei Vişniec, Octavian Saiu, Dan 
Munteanu Colán, Marin Mălaicu-Hondrari, Adrian  Mihalache, 
Cristina Hermeziu, Jonas Mercier, Ciprian Măceşaru, Andrei 
Codrescu, Doina Ioanid, Athena Farrokhzad, Andras Visky, 
Cecilia Hansson, Miruna Vlada, Lucian Dan Teodorovici, 
Adam Michnik, Varujan Vosganian, Cristian Teodorescu, Aura 
Christi, Keith Hitchins, Mihail Vakulovski, Andrei Strihan, Adam 
Burakowski, Magnus Florin, Geo Vasile, Alina Nelega, Marius 
Chivu, Igor Luksic, László Beke, Bogdan Suceavă, Răzvan 
Petrescu, Adela Greceanu, Cezar Paul-Bădescu şi mulţi alţii, 
actori de prim rang ai scenei şi filmului precum Marcel Iureş, 
Oana Pellea, Horaţiu Mălăele, Ion Caramitru, Emil Boroghină, 
Constantin Chiriac, Ada Milea, George Mihăiţă, Dorina 
Chiriac, Cuzin Toma, Maria Ploae, Tania Popa, Alberto-
Cătălin Dinache, Florin Dinache, Amalia Aştilean, Teodor 
Corban, Ecaterina Rotaru, Laurenţiu Vasilache, Tudor Rotaru, 
George Mihăiţă, Lari Giorgescu, Mihaela-Ana Grigoraş, 
Vasile-Florin Grigoraş, Iulia Colan, Irina Wolf,  actori ai Teatrului 
de Păpuşi şi Marionete „Ţăndărică“, ai Teatrului Naţional 
„Radu Stanca“ din Sibiu, ai Teatrului Naţional Radiofonic, 
ai Teatrului de Păpuşi „Puck“ din Cluj-Napoca, ai Teatrului 
pentru Copii şi Tineret „Luceafărul“ din Iaşi, ai Teatrului 
„Masca“, ai Teatrului Municipal Ariel din Râmnicu-Vâlcea, 
ai Teatrului „Ioan Slavici“ din Arad, ai Teatrului de Stat din 
Constanţa şi alţii, muzicieni, artişti, precum Viorica Cortez, 
Felicia Filip, Valentina Naforniţă, Ioan Holender, Andrei Vieru, 
Radu Lupu, Mihaela Martin, Alexandru Tomescu, Horia Mihail, 
Remus Azoiţei, Clara Cernat, Thierry Huillet, Eduard Stan, 
Matei Rogoz, Raluca Ştirbăţ, Andrei Kivu, Matei Ioachimescu, 
Ana Silvestru, Adrian Naidin, Adela Liculescu, Gheorghe 
Zamfir, Ionuţ Pascu, Andrei Ioniţă, Gabriel Croitoru, Vlad 
Maistorovici, Liviu Prunaru, Ilinca Dumitrescu, Alina Manole, 
Sânziana Mircea, Voicu Popescu, Matei Varga, Dana 
Ciocârlie, Alexander Bălănescu, Mădălina Dan, Adrian 
Mantu, Mischa Blanos, Luiza Borac, Miruna Boruzescu, Silvia 
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Române, seria evenimentelor dedicate poetului Mihai 
Eminescu la 126 de ani de la trecerea în eternitate ş.a, la 
care s-au adăugat, în luna decembrie, cele dedicate Zilei 
Naţionale a României, în cooperare cu misiunile diplomatice 
ale României;
-     Promovarea unor proiecte culturale itinerante care, prin 
specificul lor tematic, acoperă un teritoriu vast şi diversificat 
din prisma raportului care include şi publicul ţintă,  precum 
expoziţiile tematice şi turneele de teatru, aşa cum au  fost 
expoziţiile „Brâncoveanu 300 - Tradiţia continuă“ la Dresda 
şi Wroclaw, „Arhitecţi români creatori de patrimoniu 
cultural“ la Roma, Stockholm, Alicante şi în mai multe şcoli 
din Comunitatea Autonomă Madrid precum şi  turneele ori 
participările la diverse festivaluri international ale Teatrelor 
Naţionale din Bucureşti, Cluj-Napoca,  Craiova, „Radu 
Stanca“ din Sibiu şi ACT, Foarte Mic, Masca, culminând cu 
„Reuniunea Teatrelor Naţionale la Teatrul Naţional „Mihai 
Eminescu“ din Chişinău“;
-     Promovarea programelor şi proiectelor sincretice, de 
tip mozaic, cu o multitudine de evenimente potenţial 
interesante pentru cât mai multe categorii de public, care, 
prin specificul şi amploarea lor, obţin un impact mediatic 
mare (manifestările grupate sub genericul Zilele Culturii 
Române la Cracovia, Helsinki, Gdansk, Frankfurt, Edinburgh, 
München ş.a, realizate în anul 2015 de reprezentanţele de la 
Varşovia, Stockholm, Berlin, Londra);
-     Susţinerea unor proiecte spectaculoase care afirmă 
specificitatea culturii române tradiţionale (prin expoziţia de 
ţesături şi costume populare româneşti „Revăzând România. 
Îmbrăcăminte şi identitate“ care a fost deschisă la Muzeul 
Horniman între 4 octombrie 2014  şi 10 aprilie 2016, dublată 
o perioadă şi de o altă expoziţie de mare succes, a artistului 
fotograf Ion Paciu, „Români din Londra“, şi care a fost vizitată 
de peste 1.000.000 de persoane, pe parcursul întregului an, 
în conformitate cu cifrele comunicate de Muzeul Horniman).  
În aceeaşi serie s-au înscris şi alte manifestări precum 
participarea la cea de-a 40-a ediţie aniversară a Festivalului 
Internaţional de Arte şi Meşteşuguri „Khutsot Hayoter“ de 
la Ierusalim, din luna august, precum şi o serie amplă de 
expoziţii de design vestimentar care au pus în prim plan ia 
românească, un simbol românesc definitoriu;

Caranfil, Corneliu Porumboiu, Alexandru Dabija, Stere Gulea, 
Radu Muntean, Florin Lăzărescu, Nicolae Mărgineanu, Radu 
Gabrea, Dan Piţa, Vlad Păunescu, Tudor Giurgiu, Oana 
Giurgiu, Paul Negoescu, Radu Jude, Alexander Hausvater, 
Gianina Cărbunariu, Bocsardi Laszlo, Sergiu Lupşe, Augustina 
Stanciu, Ciprian Suhar, Cristina-Mihaela Iliescu, Ozana 
Nicolau, Valentino Rudolf, Ilinca Belciu, Nicolae Constantin 
Tănase, Ioan Cărmăzan, Radu Dinulescu, Ruxandra Cernat, 
Anamaria Antoci, Nicolae Poghirc, Andrei Creţulescu, Daniel 
Sandu, Adrian Sitaru, Radu Mihăileanu, Bogdan Mustaţă, 
Alexander Nanau, multe alte personalităţi culturale care 
acoperă întreg spectrul cultural şi academic al României.

Strategia de programe 
 
În anul 2015, strategia de promovare a culturii române în 
străinătate a fost conformă cu misiunea Institutului Cultural 
Român, aşa cum este aceasta statuată prin prevederile şi 
obiectivele fixate de Legea privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului Cultural Român.
Strategia de programe desfăşurate în reţeaua celor 18 
reprezentanţe ale Institutului Cultural Român a urmărit:
-     Promovarea unor programe coerente cu distribuţie 
unitară la nivel global, în efortul concertat de promovare 
a unei imagini solide a culturii române în străinătate, prin 
organizarea unor serii de proiecte ample, sincronizate, 
precum  cele dedicate sărbătoririi Zilei Culturii Naţionale, 
Zilei Internaţionale a Francofoniei, Zilei Europei, Zilei Limbii 
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Praga, participarea la târguri şi bienale internaţionale de 
artă precum ArtInternational Istanbul, Art15 Londra ori la 
Bienala de artă de la Beijing, ş.a);
-     Susţinerea, în calitate de partener instituţional strategic, 
a Turneului Stradivarius Enescu Experience prin concertele 
violonistului Alexandru Tomescu, împreună cu pianistul 
Eduard Kunz la Chişinău, Paris, Quimper, apoi, separat, la 
Berlin şi Beijing, precum şi a participărilor Orchestrei Române 
de Tineret la festivalurile de gen de la Berlin, Dobbiacco, Aix-
en-Provence, precum şi cu un concert de excepţie susţinut 
la Konzerthaus din Viena, la care s-a adăugat un  concert 
la Istanbul cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României;
-     Organizarea unor mari programe dedicate compozitorului 
George Enescu, de la a cărui dispariţie s-au împlinit, în 
2015, 60 de ani, aşa cum au fost „Luna Enescu“ la Institutul 
Cultural Român de la Londra, un program de promovare a 
compozitorului român prin concertul cu Simfonia Nr. 3 de 
Enescu, susţinut de London Philharmonic Orchestra - Royal 
Festival Hall, seria amplă  de evenimente Enescu şi Viena, 
un program amplu al Institutului Cultural Român de la 
Viena, realizat pe întreg parcursul anului 2015, participarea 
românească la cea de-a II-a ediţie a Festivalului de Muzică 

-     Implicarea prin proiecte originale şi prin prezenţe culturale  
româneşti, semnificative şi reprezentative, în evenimente 
care au atras un public mare precum târguri de artă şi de 
carte, expoziţii, conferinţe, simpozioane şi colocvii ştiinţifice 
internaţionale, precum şi participarea la festivaluri de 
muzică, literatură, film ori teatru de renume internaţional (de 
ex. Congresul Internaţional de Studii Veneţiene, Congresul 
Internaţional al Eminescologilor, Colocviul Comisiei 
Internaţionale pentru TIR-Tabula Imperii Romani, participarea 
pentru a doua oară la BookExpo America 2015 cu un stand 
naţional, colaborarea Institutului Cultural Român „Dimitrie 
Cantemir“ din Istanbul la Târgul Internaţional de Carte 
TŰYAP, organizat de Ministerul Culturii, în care România 
a avut statutul de invitat de onoare, organizarea Zilelor 
filmului românesc de la Budapesta, Madrid, Stockholm, 
Miami, Seattle, Nisa, Chişinău, Paris, a unor programe ample 
consacrate cinematografiei româneşti de la Berlin, Bruxelles, 
Viena, la care se adaugă o constantă susţinere a prezenţei 
româneşti în cadrul a numeroase festivalurilor internaţionale 
de film precum Berlinala ori Festivalul Internaţional de 
film de la Cannes, participarea la cea de-a XIII-a ediţie a 
Cvadrienalei de Design şi Spaţiu pentru Performance de la 

Ziua Iei la Chişinău 
© ICR Chişinău
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Român „Titu Maiorescu“ de la Berlin, precum şi cu ocazia 
renovării faţadei clădirii în care are sediul Institutul Cultural 
Român de la Londra;
-     În baza comunicării către reţeaua reprezentanţelor a 
noii strategii multianuale ca strategie naţională,  anunţată 
de conducerea Institutului Cultural Român, de preşedintele 
Radu Boroianu, strategie la care au fost invitate toate marile 
instituţii să se alăture într-un cadru generos pentru dezvoltare 
şi pentru o promovare eficientă, coerentă şi determinată 
a produsului cultural românesc, a valorilor culturale ale 
României, a creativităţii naţionale, a fost demarată 
pregătirea unor programe subsumate acesteia, care se vor 
desfăşura atât pe parcursul anului 2016, cât şi în anii următori. 
Printre acestea se numără expoziţiile dedicate avangardei, 
manifestările şi expoziţiile consacrate Centenarului Primului 
Război Mondial, proiecţiile cinematografice care oferă o 
panoramă a filmului românesc între 1918-2018, pregătirile în 
perspectiva pentru susţinerea candidaturii României pentru 
Europalia 2019 şi o multitudine de proiecte dedicate punerii în 
valoare a marilor personalităţi din România şi a contribuţiilor 
acestora la patrimoniul cultural universal.

Serii de proiecte la nivelul reţelei de reprezentanţe
 
În conformitate cu obiectivele  fixate pentru anul 2015 
pentru implementarea strategiei pentru institutele culturale 
româneşti din străinătate, Direcţia Generală Reprezentanţe 
în Străinătate, prin intermediul întregii reţele a celor 18 

Românească şi Franceză „Les Rencontres Internationales 
Georges Enesco“ susţinută de Institutul Cultural Român de la 
Paris şi altele;
-  Marcarea în străinătate,  prin programe specifice, a unor 
date simbolice ale calendarului cultural al anului (150 de ani 
de la naşterea lui Constantin Stere, 130 de ani de la naşterea 
lui Liviu Rebreanu, 120 de ani de la naşterea lui Lucian 
Blaga,  75 de ani de la dispariţia istoricului Nicolae Iorga şi 
85 de ani de la fondarea de către acesta a Casa Romena 
din Veneţia, actualul Institut Român de Cercetare şi Cultură 
Umanistică de la Veneţia,  70 de ani de la moartea lui Mihail 
Sebastian, 20 de ani de la moartea lui Emil Cioran ş.a.) ori a 
unor acţiuni de diplomaţie publică şi culturală, în cooperare 
cu misiunile diplomatice şi cu asociaţiile româneşti din ţările 
gazdă (aniversarea a 135 de ani de relaţii diplomatice 
România-SUA, a 70 de ani de la înfiinţarea ONU şi a 60 de ani 
de când România este membru ONU, aniversarea a 95 de 
ani de relaţii diplomatice între România şi Republica Cehă, 
aniversarea a 20 de ani de la ratificarea de către România a 
Convenţiei cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale ş.a)
-    Implicarea în organizarea unor evenimente cu caracter 
internaţional precum programul Capitală Culturală 
Europeană ori Festivalul Filmului European, prin proiecte 
organizate atât în ţări din interiorul Uniunii Europene, cât şi 
din afara ei, pentru evidenţierea valorilor culturale comune 
ale continentului european. Programul Capitală Culturală 
Europeană a celebrat în 2015 oraşele Mons (Belgia) şi Plzeň 
(Cehia), prilej cu care reprezentanţele de la Bruxelles şi Praga 
au realizat programe dedicate şi numeroase evenimente.  
-     Organizarea unor serii de evenimente dedicate 
Centenarului Gellu Naum la Viena, Chişinău, Stockholm, 
Budapesta, Londra, a unor serii de conferinţe despre 
avangarda românească în S.U.A. şi, mai cu seamă, 
implicarea, prin Institutul Cultural Român de la Bruxelles, în 
organizarea marii expoziţii „Tristan Tzara, Omul Aproximativ“ 
la Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană din Strasbourg 
care a fost deschisă între septembrie 2015 şi ianuarie 2016; 
-     Realizarea unor serii ample de evenimente culturale la 
Lisabona şi Berlin cu prilejul inaugurării oficiale a unor noi 
sedii, mai bine poziţionate, ale reprezentanţelor Institutului 
Cultural Român de la Lisabona şi ale Institutului Cultural 

14 iulie / Inaugurare ICR Beijing
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Leşe şi expoziţia „Măiastra – Povestea nespusă a iei“(Institutul 
Cultural Român de la Londra), expoziţia de pictură şi sculptură 
a artistei românce Silvia Radu şi un concert de pian susţinut 
de Ana Antonia Tudose la Institutul Cultural Român de la 
Paris; seară literară dedicată lansării ediţiei aniversare a 
volumului Nişte ţărani de Dinu Săraru (Institutul Cultural Român 
de la Tel Aviv) etc.

Manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a 
Francofoniei – 20 martie 2015
 Reţeaua Institutelor Culturale Româneşti din Străinătate a 
marcat Ziua Internaţională a Francofoniei printr-o serie de 
manifestări culturale, artistice şi educaţionale, organizate 
împreună cu Ambasadele sau Consulatele din ţările de 
reşedinţă. Printre acestea se remarcă: concert susţinut 
de soprana Eliana Pretorian (20 martie) organizat de 
Institutul Cultural Român de la Londra în colaborare cu 
Rimbaud and Verlaine Foundation şi Ambasada României 
în Marea Britanie; spectacolul de teatru non verbal „Pierrot 
lunatecul“, după Albert Giroud, în interpretarea Teatrului 
„Masca“ din Bucureşti (21-22 martie), la Jardim da Estrela, 
Lisabona; concert susţinut de trioul de jazz Ramona Horvath 
Trio în capitala Spaniei (24 martie), la Sala de concerte a 
Institutului Francez din Madrid; serie de activităţi dedicate 
operei scriitorului Matei Vişniec la  Universitatea din Valencia 

reprezentanţe, a realizat şi a urmărit câteva serii de proiecte 
culturale care, fie unitar, uneori sincronizat, fie diseminat pe 
parcursul întregului an 2015, s-au constituit într-un demers 
coerent şi eficient pentru promovarea valorilor culturii 
române. 
Selectiv, pentru anul  2015, acestea au fost manifestările, 
evenimentele, proiectele culturale dedicate sărbătoririi Zilei 
Culturii Naţionale (15 reprezentanţe/22 de evenimente), 
a Zilei Internaţionale a Francofoniei (8 reprezentanţe/20 
evenimente), a Zilei Europei (6 reprezentanţe/9 evenimente), 
a Zilei Iei (4 reprezentanţe/6 evenimente), a comemorării 
a 126 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu (3 
reprezentanţe/3 evenimente), a Centenatului Gellu Naum 
(5 reprezentanţe/10 evenimente), a Zilei Limbii Române (14 
reprezentanţe/34 evenimente), a sărbătoririi Zilei Naţionale a 
României (18 reprezentanţe/38 evenimente).

Manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Culturii Naţionale – 15 
ianuarie 2015
Pentru marcarea Zilei Culturii Naţionale – 15 ianuarie, ziua 
poetului naţional Mihai Eminescu (1850-1889), de la a cărui 
naştere se împlinesc 165 de ani, Institutul Cultural Român, 
prin reţeaua celor 17 reprezentanţe din străinătate cu 
care a funcţionat în luna ianuarie, a organizat o serie de 
proiecte culturale destinate în egală măsură comunităţilor 
de români, care trăiesc în afara graniţelor ţării, cât şi 
publicului local dornic să (re)descopere noi aspecte ale 
culturii române contemporane sau de patrimoniu. Din ampla 
serie de programe şi manifestări culturale s-au remarcat: 
spectacolul Amalia respiră adânc de Alina Nelega la Institutul 
Cultural Român de la Berlin, lansarea în Belgia şi Olanda a 
antologiei de lirică românească din Republica Moldova Een 
bloem van bloed met besneeuwde blaadjes (Floare de 
sânge cu petale ninse), în traducerea lui Jan H. Mysjkin şi a lui 
Jan Willem Bos, eveniment literar dedicat aniversării a 150 de 
ani de la înfiinţarea revistei de cultură Familia din Oradea la 
Institutul Cultural Român de la Budapesta, seria de evenimente 
în colaborare cu două dintre instituţiile culturale de referinţă 
ale oraşului Coimbra: Muzeul Naţional Machado de Castro 
din Coimbra şi Teatro da Cerca de São Bernardo din Coimbra 
(Institutul Cultural Român de la Lisabona), concert Grigore 

Spectacolul de teatru „Pierrot lunatecul“ al trupei Teatrului 
Masca la Jardim da Estrela, Lisabona 
© ICR Lisabona
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Serie de manifestări pentru celebrarea Zilei Iei, în organizarea 
Institutelor Culturale Româneşti din străinătate – mai-iulie 
2015
Scopul acestei serii de evenimente este acela de a pune în 
valoare ia, un simbol românesc definitoriu, şi artiştii români, 
dar şi de a promova tradiţiile naţionale româneşti. Dintre 
cele mai reprezentative evenimente amintim:  „Creaţii 
contemporane inspirate din ia tradiţională românească 
la centrul de design Winkelhaak din Anvers“ (29 mai–10 
iunie); Suită de manifestări prilejuite de Ziua Iei, ediţia 2015 
la Complexul expoziţional Moldexpo din Chişinău (19-
24 iunie); Expoziţie de artă contemporană românească 
„Blouse roumaine, femme roumaine“ a artistei Cela Neamţu 
organizată la sediul Institutului Cultural Român de la Lisabona 
(23 iunie–24 iulie); Proiectul Ziua internaţională a iei, la Palatul 
Hofburg din Viena (24 iunie) şi expoziţia „Untamed Skin“ în 
cadrul Zilelor Culturii Române la Frankfurt am Main (26 iunie–7 
iulie 2015). 

Serie de evenimente pentru comemorarea a 126 ani de 
la moartea poetului Mihai Eminescu, în Republia Moldova, 
Cehia şi Austria
Pentru a comemora 126 de ani de la moartea poetului 
Mihai Eminescu, reprezentanţele Institutului Cultural Român 
din străinătate au organizat o serie de manifestări culturale, 
precum un concert extraordinar susţinut de pianista Livia 
Ştirbu-Socolov şi Orchestra Naţională de Cameră a Sălii 
cu Orgă condusă de maestrul Cristian Florea, organizat 

(25 martie) şi Institutul Francez din Madrid (25-26 martie);  
serie de evenimente muzicale, cu participarea reputatului 
pianist român stabilit la New York, Matei Varga (26 martie), 
la Columbia University; serie de conferinţe pe tema implicării 
României în Primul Război Mondial, susţinute de istoricul Florin 
Ţurcanu la Stockholm şi Oslo (16-19 martie) etc.

Serie de evenimente organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei 
Europei – 9 mai 2015
Reprezentanţele Institutului Cultural Român din străinătate, 
prin Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate, au 
organizat o serie de manifestări care a cuprins concerte, 
expoziţii, lecturi de carte, standuri naţionale şi alte evenimente 
culturale, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei. Printre cele 
mai importante amintim: spectacol inedit cu muzică de 
pian, muzică electronică şi proiecţii video, cu participarea 
muzicianului Mischa Blanos şi a artistului vizual Paul Gliga, 
la Berlin; concertul „Jazz For Two“, cu Emil Bîzgă şi István 
Gyárfás, la Budapesta; două recitaluri de muzică barocă cu 
participarea artiştilor Bogdan Mihăilescu şi Anca Iaroşevici la 
Bruxelles şi Luxemburg; proiecţia filmului filmul Aferim!, regizat 
de Radu Jude în cadrul Festivalului Filmului European de 
la Chişinău; trei standuri informative la „European Forum’s 
Eurofest 2015“, „European Market“ şi la „eUrope Festival“, 
în Israel; lectura bilingvă (română şi germană) a autoarei 
Dagmar Dusil, la Viena.

Expoziţia „Măiastra – povestea nespusă a iei“ la 
Institutul Cultural Român de la Londra 
© Răzvan Dănăilă

Participarea trompetistului Emil Bîzgă la „EU Jazz Express”, 
concert dedicat „Zilei Europei” la Budapesta 

© ICR Budapesta
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Literaturii Române şi găzduită de Institutul Cultural Român 
de la Budapesta, spectacolul de teatru Apolodor (după 
textul lui Gellu Naum) interpretat, într-o variantă modernă, 
de Ada Milea, Dorina Chiriac şi Radu Bânzaru, tot la Institutul 
Cultural Român de la Budapesta, expoziţia „Gellu Naum şi 
suprarealismul românesc“ la Galeria La Rond din Chişinău, 
spectacolul N(AUM) cu Oana Pellea şi Cristina Casian, în 
regia Marianei Cămărăşan la Leicester Square Theatre din 
Londra, spectacolul-lectură „Insula“ („Die Insel“) de Gellu 
Naum organizat de Institutul Cultural Român de la Viena 
în colaborare cu Teatrul Pygmalion şi cu sprijinul Fundaţiei 
„Gellu Naum“, spectacolul de teatru „N(AUM)“ la Stockholm.

Serie de evenimente organizate în reţeaua reprezentanţelor 
cu ocazia sărbătoririi Zilei Limbii Române – 31 august 2015
Dintre manifestările culturale organizate de reprezentanţele 
Institutului Cultural Român în străinătate pentru a celebra 
Ziua Limbii Române, s-au remarcat participarea în premieră a 
Institutului Cultural Român de la Beijing la Târgul de Carte de 
la Beijing, întâlnirile dintre scriitorii români şi chinezi desfăşurate 
cu această ocazie cât şi atelierele de traduceri la care au 
participat scriitorii Horia Gârbea, Eugen Uricaru şi Raluca 
Tudor, dezvelirea bustului lui Constantin Stere pe Aleea 
Clasicilor din Parcul Central Soroca din Chişinău, vernisarea 
expoziţiei „Constantin Stere, scriitor, jurist şi promotor al Marii 
Uniri“ cât şi donaţia de carte făcută de Institutul Cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la Chişinău către Liceul „Mihai 
Eminescu“ din Comrat, campania desfăşurată de Institutul 
Cultural Român de la Madrid pentru promovarea virtuală a 
limbii române cu scopul de a încuraja studiul limbii române 
ca limbă străină, cursul demonstrativ de limba română, 
susţinut de lectori de limba română de la universităţi britanice 
şi echipa Institutului Cultural Român de la Londra,  campania 
de promovare virtuală şi  prezentare a similitudinilor dintre 
cultura română şi cea turcă (Institutul Cultural Român de la 
Istanbul) sau promovarea limbii române în rândul tinerilor 
francezi foşti sau actuali cursanţi ai cursurilor de limbă 
română. Institutele Culturale de la New York, Stockholm 
şi Viena au omagiat limba română prin spectacolele 
producţiilor Studioului „Flacăra Film“de la Montréal, Ottawa 
şi sala Auditorium a Institutului Cultural Român de la New York, 
lansarea cărţii-document Eugen Doga. Muzica este prima şi 

de Institutul Cultural Român de la Chişinău în colaborare 
cu Ambasada României în Republica Moldova, recitalul  
„Dor de Eminescu“ în interpretarea actorului Ion Caramitru 
şi a lui Aurelian Octav Popa (clarinet) la Teatrul Celetna 
(Divadlo v Celetne) din Praga, organizat în colaborare cu 
Institutul pentru Arte şi Teatru din Praga, un eveniment de 
comemorare în faţa Parohiei Ortodoxe Române din Viena, 
urmat de un program muzical susţinut de Aldea-Teodorovici 
Orchestra şi de un recital susţinut de Andreea Chira (nai) şi 
Ruben Doran (pian).

Seria de evenimente dedicate Centenarului Gellu Naum
Dintre manifestările organizate pentru a aniversa centenarul 
marelui scriitor Gellu Naum s-au remarcat expoziţia 
„Centenar Gellu Naum“, realizată de Muzeul Naţional al 

Recitalul „Dor de Eminescu“ la Chişinău – Ion Caramitru  
şi Aurelian Octav Popa 

© ICR Chişinău

Spectacolul „N(AUM)“ la Stockholm 
© ICR Stockholm
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ultima mea iubire, de Luminiţa Dumbrăveanu, recital de nai 
în interpretarea lui Vasile Iovu, proiecţia filmului documentar 
Eugen Doga (realizatori Luminiţa Dumbrăveanu şi Teodor 
Guţu), recital susţinut de Eugen Doga, cuprinzând lucrări din 
creaţia proprie, spectacolul N(AUM) în sala Dieselverkstaden 
din Nacka, lângă Stockholm, spectacolul de muzică şi dansuri 
folclorice susţinut de ansamblul „Rapsodia Călimanilor“ la 
Minoritensaal din Graz. 

Manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale a României  
25 noiembrie–19 decembrie 2015
Ziua Naţională a României a fost celebrată şi în afara ţării, 
prin intermediul manifestărilor organizate de reprezentanţele 
Institutului Cultural Român din marile oraşe ale lumii. Cele 
mai semnificative dintre aceste manifestări au fost o serie de 
concerte dedicate comemorării a 60 de ani de la trecerea 
în eternitate a lui George Enescu, evenimente dintre care se 
remarcă concertul susţinut de Alexandru Tomescu cu vioara 
Stradivarius Elder-Voicu 1702 în Sala mică a Konzertaus, unul 
dintre cele mai prestigioase spaţii de concerte din Berlin, 
organizat de Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de 
la Berlin în colaborare cu Ambasada României la Berlin, 
concertul susţinut de Eduard Stan la Muzeul instrumentelor 
muzicale din Bruxelles, organizat de Institutul Cultural Român 
de la Bruxelles, concertul suţinut de Gabriel Croitoru cu vioara 
Guarneri del Gesu şi de pianistul Horia Mihail, organizat de 
Institutul Cultural Român de la Budapesta în colaborare cu 
Ambasada României la Budapesta, concertul Orchestrei 
Române de Tineret la Istanbul în Sala mare de spectacole 
a Centrului Cemar Reşit Rey din Istanbul, concertul susţinut 
de Valentin Răduţiu (violoncel) şi Per Rundberg (pian) la Sala 
Grünewald a Filarmonicii din Stockholm, seria de concerte 
Duelul viorilor: Stradivarius vs Guarneri de la Zaragoza şi 
Madrid şi concertul Vioara lui George Enescu la Barcelona 
organizate de reprezentanţa de la Madrid, ori, cu sprijnul 
Direcţiei Relaţii Internaţionale din Institutul Cultural Român, 
concertele ansamblului SoNoRo la New York şi Washington 
D.C. De asemenea, Cultural Român de la Chişinău s-a 
remarcat printr-un număr mare de expoziţii şi concerte, 
precum expoziţia „România şi românii în Primul Război 
Mondial“ la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“ din Leova, 
expoziţia „George Călinescu – scriitor, istoric şi teoretician 
al literaturii române“ la Liceul Teoretic „Constantin Spătaru“ 
din Leova, expoziţia de sculptură „Misterul formelor“, în 
colaborare cu Filarmonica Naţională „Serghei Lunchievici“ 
din Chişinău şi două concerte extraordinare de muzică la 
Leova şi Cantemir susţinute de Cristofor Aldea-Teodorovici 
Orchestra. Printre manifestările organizate de institutele 
culturale româneşti din străinătate s-au numărat şi concertul 
susţinut de Cvartetul Sattler la Palazzo Brancaccio din 
Roma, organizat de Accademia di Romania împreună 

Afiş – Expoziţie „Constantin Stere – scriitor, jurist şi 
promotor al Marii Uniri“  
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prezenţele româneşti la Festivalul de film de la Berlin, la cel 
de la Cannes şi la cel de la Karlovy Vary, cele cuprinse 
în cadrul programului „Mons 2015 – capitală culturală 
europeană“, prezenţa Teatrului „Act“ la Budapesta, a 
Teatrului Masca la Lisabona, a Teatrului Evreiesc de Stat 
la New York în cadrul Kulturfest NYC 2015, participarea 
românească la Festivalul Israel,  a unor spectacole româneşti 
de teatru la festivaluri precum cele de la Izmir sau Almada, 
turneul Teatrului Naţional „Radu Stanca“ la Madrid, Bruxelles 
şi Limoges, în cadrul Festivalului Internaţional al Fracofoniilor, 
precum şi participarea la Festivalul internaţional de muzică 
Altrerisonanze-dall’antico al moderno.  Pot fi menţionate aici 
şi marile programe „Zilele Culturii Române la Frankfurt am 
Main“, „Zilele Culturii Române la Edinburgh“, „Festivalul Culturii 
Române la Cracovia“ ori  „Săptămâna Culturii Române la 
Gdansk“  precum şi  proiectele dedicate sculptorului Paul 
Neagu (retrospectivă la Henry Moore Institute din Leeds), 
scriitorului Marin Preda („Festivalul Moromeţilor – o celebrare 
a identităţii româneşti“) ori „Muzicii româneşti pe ambele 
maluri ale Prutului“,  dar şi finanţarea revistelor şi publicaţiilor 
culturale în limba română în Republica Moldova. 
Ca şi în cazul celorlalte proiecte implementate de Institutul 
Cultural Român, a fost avut permanent în vedere raportul 
dintre investiţia financiară şi rezultatele obţinute, receptarea 
în număr cât mai mare de către publicul local şi producerea 
unor efecte pozitive asupra percepţiei valorilor culturii 
române. 
Această formulă flexibilă de finanţare, gândită special 
pentru încurajarea unui mod de lucru în care să primeze 
excelenţa, a făcut posibilă, pentru a numi doar trei proiecte, 
participarea românească la Cvadrienala de Spaţiu şi Design 
Performativ de la Praga, prima ediţie a Reuniunii Teatrelor 
Naţionale de la Chişinău şi o extraordinară gală de balet, 
care, sub titlul „World Ballet Stars într-o seară prezentată de 
Alina Cojocaru & Opera Naţională Bucureşti“, a reunit la 
New York balerini de top din România şi staruri ale baletului 
internaţional.
Institutul Cultural Român de la Praga a susţinut, în calitate 
de partener strategic, alături de instituţii de prestigiu din 
Republica Cehă, participarea românească la cea de-a 
XIII-a ediţie a Cvadrienalei de Spaţiu şi Design Performativ 

cu Ambasada României în Republica Italiană, expoziţia de 
pictură contemporană la Comisia Europeană, organizată 
de Institutul Cultural Român de la Bruxelles, expoziţia „Mari 
personalităţi ale Marii Uniri din 1918. Portrete şi documente 
istorice“, la sediul Institutului Cultural Român de la New York, 
expoziţia „Ţările Române şi Europa Răsăriteană în cartografia 
occidentală a secolelor XVI-XVIII“, în parteneriat cu Muzeul 
Judeţean Argeş din Piteşti şi Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti din Veneţia organizată de Institutul Român de Cultură 
şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Finanţarea programelor culturale de mare anvergură şi  
impact
 
Finanţarea programelor şi proiectelor culturale de mare 
anvergură, vizibilitate şi impact s-a făcut în anul 2015, parţial, 
şi pe baza unei formule de finanţare competitive, care 
a presupus punerea în comun a resurselor şi accesarea 
acestora în urma unei analize şi a unei evaluări comparative 
a rezultatelor respectivelor programe şi proiecte, rezultate 
cuantificate în termeni care au vizat accesibilitatea 
şi participarea publicului, importanţa şi durabilitatea 
parteneriatelor încheiate şi, nu în ultimul rând, calitatea 
artistică a propunerilor.
Pe baza acestei scheme de finanţare au fost realizate în 
întreaga reţea a institutelor culturale româneşti în străinătate 
51 de proiecte culturale. Printre aceste proiecte s-au numărat 

Concertul Orchestrei Române de Tineret de Ziua Naţională a 
României la Istanbul 

© ICR Istanbul
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În data de 20 iunie, desemnată Ziua României în cadrul 
Cvadrienalei, violonistul Adrian Naidin a interpretat un 
program de partituri adecvat temei: părţi din Suitele pentru 
violoncel solo de Bach, muzică populară românească 
şi compoziţii proprii. În data de 22 iunie 2015, în spaţiul 
expoziţional Clam Gallas Palace din Praga, Ştefania Cenean 
a susţinut prezentarea: Gustav Klimt în România. 
Succesul de care s-a bucurat participarea românească 
la Praga şi importanţa evenimentului i-au convins pe 
organizatorii Festivalului Naţional de Teatru 2015, ediţia a 
25-a să includă cele două expoziţii în programul oficial al 
Festivalului. Astfel, duminică, 25 octombrie, în foaierul sălii 
Studio a Teatrului Odeon din Bucureşti a avut loc prezentarea 
celor două standuri. Potrivit organizatorilor Festivalului: 
„o uşă imaginară s-a deschis spre universul scenografic 
prin expoziţiile „Rădăcini“ şi „Libertate“ – o reconstituire a 
standurilor României la Cvadrienala de scenografie de la 
Praga din 2015“. 
„Rădăcini“ – o expoziţie care a prezentat o succesiune de 
imagini de copaci legendari din ţara noastră şi fascinanta lor 
poveste. Fotografiaţi în timpul nopţii şi filmaţi în timpul zilei cu 
un aparat fix, copacii au fost obiectivul artistic al unei acţiuni 
desfăşurate vreme de doi ani. Tema a surprins teatralitatea 
realului şi a mizat pe forţa nevăzută a rădăcinilor copacilor 

de la Praga (18-28 iunie 2015), cel mai important eveniment 
cultural al anului 2015 din ţara de reşedinţă, care a găzduit 
78 de state, cu standuri tematice, expoziţii, spectacole, 
evenimente live şi conferinţe. Tema sub care s-a desfăşurat 
evenimentul a fost „Spaţiu comun: Muzică, Vreme, Politică 
2013-2016“. România a fost reprezentată la secţiunile „Ţări 
şi Regiuni“ şi „Studenţi“ de prof. univ. dr. Ştefania Cenean, 
comisar de ţară, curator şi autor al conceptului proiectului 
naţional, „Rădăcini“ şi de Cristian Stănoiu, scenograf şi 
arhitect al standurilor. 

Cvadrienala de Spaţiu şi Design Performativ de la Praga 
© ICR Praga

Afiş – Alina Cojocaru & Opera Naţională Bucureşti la New York



23

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi; Dumnezeu 
se îmbracă de la second-hand de Iulian Margu, regia 
Ion Caramitru, Teatrul Naţional „Ion Luca Caragiale“ din 
Bucureşti; Filumena Marturano sau divorţ în stil italian de 
Eduardo De Filippo, regie Alexandru Vasilache, Teatrul 
Naţional „Mihai Eminescu“ din Chişinău; Spargerea de 
Răzvan Petrescu, regie Dragoş Muşoiu, Teatrul Naţional 
„Marin Sorescu“ din Craiova; 20 ani în Siberia după Aniţa 
Nandriş-Cudla, regie Sorin Misirianţu, Teatrul Naţional „Ion 
Luca Caragiale“ din Bucureşti ş.a.
O secţiune aparte a evenimentului a constituit-o audiţia 

bătrâni, martori tăcuţi a ceea ce au cunoscut. Autorul 
fotografiilor este artistul vizual Florin Ghenade. Împreună cu 
doctorandul în scenografie Cristian Stănoiu, Ghenade a 
selecţionat şi filmat copacii martori ai momentelor politice. 
Imaginile copacilor se completează în mod firesc cu siluete 
de lemn vechi pe care se regăsesc chipurile unor mari 
duhovnici români oprimaţi de puterea comunistă pentru 
ţinta lor morală. Împreună, sfinţi şi arbori veghează un spaţiu 
unic.
Cât priveşte secţiunea dedicată studenţilor la scenografie 
a Cvadrienalei de la Praga, ea a fost reprezentată prin 
expoziţia „Libertate“, semnată de Bianca Vesteman, 
studentă la Master în cadrul Universitatea Naţională de 
Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale“ 
Bucureşti. Lucrările realizate prin tehnici de videomapping, 
integrate în cele trei machete de lucru prezentate, au redat 
spectacolele imaginare create pe baza unor texte semnate 
de William Shakespeare şi Elmer Rice, având la bază un 
concept regizoral-scenografic modern, în contrast cu spaţiul 
expoziţional al standului – auster şi rece, creat, de asemenea, 
de Bianca Vesteman.
Un alt eveniment de mare anvergură, vizibilitate şi impact 
a avut loc în perioada 17-27 septembrie 2015, la Chişinău: 
„Reuniunea Teatrelor Naţionale“, considerat drept cel mai 
mare eveniment teatral al anului 2015 în Republica Moldova. 
În cadrul acesteia, teatre naţionale din România şi Republica 
Moldova şi-au prezentat producţiile: Teatrul Naţional „Radu 
Stanca“ din Sibiu, Teatrul Naţional „Marin Sorescu“ din 
Craiova, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi, Teatrul 
Naţional „Ion Luca Caragiale“ din Bucureşti, Teatrul Naţional 
Radiofonic din Bucureşti şi teatrul gazdă, Teatrul Naţional 
„Mihai Eminescu“ din Chişinău.
Au avut loc spectacolele: Aşteptându-l pe Godot de 
Samuel Beckett, regia Silviu Purcărete, Teatrul Naţional 
„Radu Stanca“ din Sibiu; O furtună de William Shakespeare, 
regia Silviu Purcărete, Teatrul Naţional „Marin Sorescu“ din 
Craiova; O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale, regia 
Mircea Cornişteanu, Teatrul Naţional „Marin Sorescu“ din 
Craiova; Vizita bătrânei doamne de Friedrich Durrenmatt, 
regia Claudiu Goga, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din 
Iaşi; Colivia de Georges Feydeau, regia Cristian Hadji-Culea, Afiş – „Moromeţii 60“ la Londra
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– violoncel şi Matei Varga (România) – pian. 
Scopul evenimentului a fost caritabil, talentul de excepţie 
al dansatorilor şi generozitatea lor au fost puse în beneficiul 
Companiei de balet a Operei Naţionale Bucureşti. 
Institutul Cultural Român de la New York, Misiunea Permanentă 
a României la ONU, Ambasada României la Washington D.C. 
şi Ambasada S.U.A. la Bucureşti au contribuit la organizarea 
acestui eveniment. 

Finanţarea  revistelor şi publicaţiilor culturale în limba română 
din Republica Moldova
 
În anul 2015, consecvent tradiţiei sale de a susţine publicaţiile 
culturale din Republica Moldova, Institutul Cultural Român, 
prin Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate şi la 
propunerea Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu“ de 
la Chişinău, a  finanţat reviste şi publicaţii culturale în limba 
română, prin organizarea unui Concurs de proiecte.
În urma desfăşurării concursului jurizat de o Comisie de 
evaluare şi selecţie, formată din experţi independenţi şi 
recunoscuţi prin activitatea profesională în domeniu, au fost 
selectate şi  finanţate următoarele reviste:
- Contrafort, revistă lunară de literatură şi dialog social;
- Destin Românesc, revistă semestrială de istorie şi cultură;
- Viaţa Basarabiei, revistă cultură cu caracter literar-artistic, 

istoric, tehnico-ştiinţific şi academic
- Sud-Est Cultural, revistă lunară de artă, cultură şi civilizaţie;
- Clipa Siderală, revistă lunără de cultură şi creaţie literară 

a tinerei generaţii;
- Literatură şi Artă, săptămânal al scriitorilor din Republica 

Moldova;
- Cahulul literar şi artistic, revistă trimestrială de cultură;
- Florile Dalbe, săptămânal educativ-cognitiv şi literar-

artistic pentru copii şi adolescenţi;
- Noi, revistă lunară pentru copii şi adolescenţi;
- Metaliteratură, revistă lunară de ştiinţă literară;
- Patrimoniu istoric, revistă semestrială de istorie şi cultură;
- Philologia, revistă lunară de cultură;
- Natura, revistă culturală periodică.
Cuantumul alocat în 2015, pentru finanţarea revistelor 
şi publicaţiilor culturale în limba română din Republica 
Moldova a fost de 400.000 lei.

spectacolelor de teatru radiofonic, dedicate unor destine 
adevărate, modele în lupta de rezistenţă anticomunistă sau 
mari personalităţi ale vieţii culturale – părintele Zosim Oancea, 
Aniţa Nandriş-Cudla, Elisabeta Rizea, Arsenie Boca, în montarea 
şi prezentarea Teatrului Naţional Radiofonic din Bucureşti.
A avut loc şi un recital de poezie dedicat lui Mihai Eminescu, 
recital susţinut de actorul Constantin Chiriac – manager al 
Teatrul Naţional „Radu Stanca“ din Sibiu.
Evenimentul găzduit de Teatrul Naţional „Mihai Eminescu“ din 
Chişinău a fost organizat de Institutul Cultural Român din Bucureşti, 
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu“ de la Chişinău, Ministerul 
Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Moldova şi a 
avut un public de peste 5000 de spectatori. 
Institutul Cultural Român de la New York, în parteneriat cu 
RA Entertainment, Mara Society şi Baletul Operei Naţionale 
Bucureşti, a organizat, pe data de 9 decembrie 2015, o 
gală extraordinară de balet, care, sub titlul „World Ballet 
Stars într-o seară prezentată de Alina Cojocaru & Opera 
Naţională Bucureşti“, a reunit balerini de top din România şi 
staruri ale baletului internaţional. Spectacolul a avut loc la 
Jazz at Lincoln Center, Rose Hall. Distribuţia spectacolului 
a reprezentat o adevărată „constelaţie“ de staruri: Alina 
Cojocaru (România) – Opera Naţională Bucureşti şi English 
National Ballet – Londra, Tamara Rojo (Spania) – English 
National Ballet – Londra, Ulyana Lopatkina (Rusia) –  Mariinsky 
Theatre – Sankt Petersburg, Daniil Simkin (Rusia) –  American 
Ballet Theatre, New York City; Friedemann Vogel (Germania) 
– Stuttgart Ballet, Osiel Gouneo (Cuba) – Norwegian National 
Ballet, Isaac Hernandez (Mexic) – English National Ballet – 
Londra, Daniel Ulbricht (S.U.A.) – New York City Ballet, Bianca 
Fota (România) – Opera Naţională Bucureşti, Sena Hidaka 
(Japonia) – Opera Naţională Bucureşti, Dawid Trzensimiech 
(Polonia) – Opera Naţională Bucureşti, Marina Minoiu 
(România) – Opera Naţională Bucureşti, Robert Enache 
(România) – Opera Naţională Bucureşti, Shuhei Yoshida 
(Japonia) – Opera Naţională Bucureşti, Alexandra Gavrilescu 
(România) – Opera Naţională Bucureşti, Bogdan Cănilă 
(România) – Opera Naţională Bucureşti, Johan Kobborg 
(Danemarca) – Opera Naţională Bucureşti. 
Anumite momente coregrafice au fost acompaniate de 
muzică live, interpretată de: Mélanie Genin (Franţa) – harpă, 
Gregory Harrington (Irlanda) – vioară, Mihai Marica (România) 
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a fost prezentat în secţiunea oficială a Festivalului de la 
Avignon din 2014, fiind nominalizat de presa de specialitate 
ca unul dintre spectacolele emblematice ale ediţiei. 
Au urmat apoi patru reprezentaţii ale spectacolului 
Solitaritate, la Théâtre National de la Communauté Française 
de Belgique din Bruxelles, 28-31 ianuarie. 
Pe data de 18 martie, în prezenţa Gianinei Cărbunariu,  a 
avut loc la Berlin, la librăria cu specific teatral „Einar & Bert“, 
prezentarea volumului cu piese de teatru aparţinând exclusiv 
unor autori români ai generaţiei postcomuniste, intitulat 
Machtspiele – Neue Theaterstücke aus Rumänien (Jocuri 
de putere – Noi piese de teatru din România), publicat 
de editura Theater der Zeit. Pe data de 5 mai a avut loc 
o lansare a volumului şi la Volkstheater din Viena. Volumul 
cuprinde cinci piese semnate de: Gianina Cărbunariu 
(Schrift in Großbuchstaben/Tipografic Majuscul şi Spargel/
Asparagus), Catinca Drăgănescu şi Eugen Jebeleanu 
(dontcrybaby), Roxana Marian (Medea oder Über das 
eheliche Glück/Medeea sau Despre fericirea conjugală) 
şi Elise Wilk (Zimmer 701/Camera 701). La Viena, volumul a 
mai fost prezentat în avanpremieră şi pe 12 aprilie în cadrul 
evenimentului de încheiere a Festivalului de Teatru „Die 
Besten aus dem Osten“/„Cei mai buni din Est“. Antologia a 
mai fost prezentată la Bremen şi la Zürich, Elveţia. 
În perioada 1-7 iunie, dramaturgul Gianina Cărbunariu 
a participat la repetiţiile şi evenimentele din pregătirea 
premierei suedeze a piesei Tigrul sibian (Teatrul Municipal din 
Örebro). Spectacolul a putut fi urmărit în cadrul Festivalului 

Proiecte importante

În cadrul diverselor domenii artistice, unele dintre cele mai 
importante proiecte i-au avut în centru pe dramaturgul 
Gianina Cărbunariu, pe scriitorii Andrei Codrescu, Ana 
Blandiana, Romulus Rusan, Matei Vişniec şi Norman Manea, 
pe artiştii vizuali Geta Brătescu, Mircia Dumitrescu, Reszegh 
Botond, Cristina Bolborea,  pe regizorii de film Radu Jude, 
Corneliu Porumboiu şi Alexander Nanau, pe actorii Marcel 
Iureş, Oana Pellea, Emil Boroghină, Constantin Chiriac  şi 
creaţiile lor. În domeniul muzical, a continuat promovarea 
operei lui George Enescu în capitale şi mari centre culturale 
precum Viena, Paris, Berlin, Bruxelles, Madrid, Budapesta, 
Veneţia, sau Londra, adevărate repere pentru lumea 
artistică internaţională. Acţiunea externă a cuprins şi 
promovarea valorilor literaturii române, clasice şi actuale, 
organizarea unor colocvii ştiinţifice de înaltă ţinută, precum şi 
susţinerea participărilor româneşti în cadrul unor prestigioase 
simpozioane şi conferinţe academice ori ştiinţifice 
internaţionale.  

Succese teatrale internaţionale
 
În anul 2015, Gianina Cărbunariu şi creaţiile sale s-au aflat în 
prim-planul afirmării internaţionale. 
Au avut loc două reprezentaţii ale Teatrului Naţional „Radu 
Stanca“ din Sibiu, la Teatro de La Abadía din Madrid, în 
perioada 23-24 ianuarie, cu spectacolul Solitaritate, care 

Finanţarea revistelor şi publicaţiilor culturale în limba română din Republica Moldova – Coperte
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Cluj-Napoca (Livada de vişini de A.P.Cehov şi Spectatorul 
condamnat la moarte de Matei Vişniec) în cadrul celei de-a 
32-a ediţii a Festivalului Internaţional de la Almada. 
ICR a susţinut participarea profesorului, scriitorului şi criticului 
de teatru Octavian Saiu la trei dintre cele mai importante 
colocvii şi mese rotunde organizate în cadrul Edinburgh 
International Festival 2015. Octavian Saiu a moderat 
dezbaterile „Supranaturalul în literatura scoţiană“ şi „Goticul 
britanic“, interlocutorii acestuia fiind jurnalistul şi criticul de 
artă Andrew Graham-Dixon şi profesorii Penny Fielding şi 
Randall Stevens de la Universitatea din Edinburgh, precum 

Naţional de Teatru 2015, ediţia a 25-a. 
Tot Gianina Cărbunariu a fost prezentă pe data de 13 iulie 
la evenimentul de lansare a proiectului „Human Trafficking/
Menschenhandel“, organizat la Freiburg de Theater Freiburg 
şi de Teatrul Mic din Bucureşti, un proiect internaţional de 
teatru care pune accentul pe originile, cauzele, structurile şi 
consecinţele traficului uman. 
În perioada 29-30 septembrie, trupa Teatrului Naţional „Radu 
Stanca“ din Sibiu a participat la Festivalul Internaţional al 
Francofoniilor de la Limoges, Franţa, cu două reprezentaţii 
ale spectacolului Solitaritate, de Gianina Cărbunariu. 
Reprezentaţiile au avut loc la Sala Centre Culturel Municipal 
Jean Moulin. 
Institutul Cultural Român de la New York, în colaborare 
cu Martin E. Segal Theatre Center (MESTC) din cadrul The 
Graduate Center – City University of New York (CUNY), a 
organizat pe data de 14 decembrie un spectacol-lectură 
cu piesa Gianinei Cărbunariu, Mihaela, tigrul din oraşul 
nostru/Mihaela, the Tiger of Our Town. Punerea în scenă i-a 
aparţinut Tamillei Woodard, iar din distribuţie au făcut parte: 
Kevin Crisaldi, Em Grosland şi Jens Rasmussen. Spectacolul 
s-a jucat în limba engleză, în traducerea lui Jim Brown. În 
deschiderea spectacolului a vorbit dr. Frank Hentschker, 
Director executiv şi Director de programe al Martin E. Segal 
Theatre Center, iar criticul de teatru Cristina Modreanu a 
făcut o scurtă trecere în revistă a istoriei teatrului românesc 
contemporan, cu predilecţie după 1989, ilustrată printr-un 
slideshow, în care a integrat şi creaţia Gianinei Cărbunariu.
Alte mari succese teatrale internaţionale s-au înregistrat prin 
reprezentaţia Teatrului Naţional „Marin Sorescu“ din Craiova, 
cu spectacolul Furtuna, în cadrul Festivalului Internaţional 
de la Izmir,  cu ocazia  Sărbătorii Culturii Române la Gdańsk, 
care a avut loc în perioada 30 mai–10 iunie şi unde Institutul 
Cultural Român de la Varşovia a inclus în programul 
evenimentelor spectacolul Oidip, în regia lui Silviu Purcărete 
şi în interpretarea Teatrului Naţional „Radu Stanca“ din Sibiu, 
la Teatrul Shakespearian. De asemenea,  de mare impact a 
fost reprezentaţia spectacolului Hamlet în regia lui Bocsardi 
Laszlo în cadrul Festivalului Internaţional „Shakespeare“ de la 
Gdansk, în interpretarea Teatrului „Tamasi Aron“ din Sfântu 
Gheorghe precum şi reprezentaţiile Teatrului Naţional din 

Afiş – Spectacol „Mihaela, the Tiger of Our Town“ la New York 
©ICR New York
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ului pianistic Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu. Cristina 
Andrei, manager al Muzeului Naţional „George Enescu“ din 
Bucureşti, a prezentat expoziţia „George Enescu şi muzicienii 
din timpul său“; 19 august / Proiecţia documentarului Enescu 
– la răspântie de vremi; 18 noiembrie / Recital Peter Hudler 
(violoncel) şi Nikolas Wagner (pian) construit în jurul lucrării 
Sonată pentru violoncel şi pian op.26/1 de George Enescu); 
trei tururi ghidate: 3 mai, 19 iulie şi 23 august / Tururile ghidate 
„Enescu şi Viena“ în capitala Austriei prin câteva locuri legate 
de biografia compozitorului George Enescu, care a locuit şi 
studiat în Viena în perioada 1888-1894. Seria evenimentelor 
muzicale din afara sediului ICR Viena a cuprins patru concerte 
de muzică clasică şi prelucrări contemporane inspirate de 
compoziţiile enesciene, desfăşurate la Viena şi Salzburg: 
7 mai / Concert „Enescu şi Viena“ la Barocksaal din Altes 
Rathaus din Viena susţinut de Raluca Ştirbăţ (pian), Rudolf 
Leopold (violoncel) şi ansamblul cameral ATOUT (Roland 
Herret, violină; Kirill Maximov, violină; Maria Wahlmüller, 
violină; Claudia Schwarzl, violină; Joachim Kelber, violă; 
Anna Dekan, violă; Tobias Wögerer, violoncel şi Jakob Gisler, 
violoncel). Repertoriul serii a cuprins compoziţii de George 
Enescu (Trei cântece pe versuri de Carmen Sylva, Nocturne 
et Saltarello, Rapsodia română, Octet Op. 7); 23 noiembrie 
/ Concertul „Enescu-Bălănescu“, susţinut de Bălănescu 
Quartet la clubul de jazz Porgy&Bess din Viena, a prezentat 
live în avanpremieră internaţională lucrări de pe viitorul 
album al lui Alexander Bălănescu, inspirate de Rapsodia 
română de George Enescu, reinterpretarea Cvartetului Nr. 2, 
op. 22 şi reinterpretarea Octetului op. 7 de George Enescu; 
13 decembrie / Concert susţinut  la Wiener Saal din Stiftung 
Mozarteum din Salzburg, de ansamblul Imago Mundi. 
Proiectul „Isvor. George Enescu – Rapsodiile române: Muzică 
tradiţională şi folclor urban“ a sondat sursele de inspiraţie 
folosite de compozitorul român realizând o paralelă între 
acestea şi contextul mai larg al creaţiilor populare şi urbane 
munteneşti ale secolului al XIX-lea; 16 decembrie / Concert 
de lansare în Sala Bösendorfer din Mozarthaus Viena a 
albumului „George Enescu – Integrala creaţiei pentru pian 
solo“, o premieră discografică realizată la casa de discuri 
germană Hänssler Classic, în interpretarea Ralucăi Ştirbăţ. Pe 
27 mai a avut loc manifestarea „Transculturalitate – Enescu şi 

şi evenimentul special, dedicat premierei spectacolului de 
teatru The Encounter, producţie a companiei Complicite, 
cu spijinul EIF şi Barbican Centre, după romanul Amazon 
Beaming al scriitorului român Petru Popescu.
În anul 2015, în premieră pentru Institutul Cultural Român,  
au avut loc cu sprijinul reprezentanţelor Institutului Cultural 
Român de la Chişinău, Londra şi Viena primele transmisii 
în sistem livestreaming a unor spectacole din programul 
Festivalului Naţional de Teatru 2015. 

Promovarea creaţiei lui George Enescu 
 
Institutele culturale româneşti din străinătate au continuat 
şi pe parcursul anului 2015 să promoveze opera marelui 
compozitor român, de la a cărui dispariţie s-au împlinit 60 de 
ani. Evenimente dedicate au avut loc în organizarea celor 
mai multe reprezentanţe. 
 Cel mai amplu proiect strategic a fost implementat 
prin organizarea în perioada martie–decembrie 2015 a 
programului „Enescu şi Viena“, în continuarea activităţilor 
programate şi în anul 2014. Acesta a cuprins 12 manifestări: 
patru activităţi la sediu (5 martie / Recital de pian Matei 
Rogoz; 23 iunie / „Effects of Enescu – Muzică şi arte plastice 
în timp real“ a cuprins o serie de activităţi pentru copii şi 
pentru adulţi, oferind un atelier de creaţie (pictură în timp 
real a busturilor lui George Enescu, realizate de sculptorul 
Attila Şimon) pe durata concertului artiştilor Ioana Raluca 
Voicu Arnăuţoiu (vioară), Manuela Giosa (pian) şi a duo-

„Enescu si Viena“ – Raluca ştirbăţ 
© ICR Viena
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director artistic al London Philharmonic Orchestra, a pledat 
pentru includerea Octet-ului în repertoriul permanent al 
Ansamblului Cameral al London Philharmonic Orchestra. În 
data de 7 februarie a avut loc premiera britanică a Simfoniei 
a III-a enesciene, în interpretarea London Philharmonic 
Orchestra, dirijată de celebrul Vladimir Jurowski.
În data de 17 decembrie a avut loc un concert susţinut de 
Philharmonic Chamber Orchestra of London (PCOL), sub 
bagheta lui Christopher Petrie, la Cadogan Hall. Concertul a 
avut în program Rapsodia română nr. 2 de George Enescu, 
precum şi Concertul nr. 2 pentru pian de Serghei Rahmaninov 
şi Simfonia Carpatica a compozitorului româno-britanic Călin 
Humă, cântată în primă audiţie. 

Susţineri ale unor turnee muzicale internaţionale de excepţie
 
Printre parteneriatele strategice ale Institutului Cultural 
Român, de promovare reciprocă,  realizate în anul 2015, 
s-au numărat şi cele încheiate cu Fundaţia „Prietenii Muzicii 
– Serafim Antropov“ şi cu Fundaţia Culturală „Remember 
Enescu“,  pentru susţinerea turneelor internaţionale ale  
Orchestrei Române de Tineret şi a Turneului Internaţional 
Stradivarius-Enescu Experience, susţinut de violonistul 
Alexandru Tomescu şi de pianistul Eduard Kunz. 
În anul 2015, colaborarea Orchestrei Române de Tineret cu 
Institututul Cultural Român s-a materializat într-un parteneriat 
cu Fundaţia „Prietenii Muzicii – Serafim Antropov“, care 
stimula promovarea reciprocă a imaginii cu ocazia unei 
serii de evenimente: Deschiderea Festivalului Internaţional 
„Gustav Mahler“ la Dobbiaco, Italia, în data de 18 iulie 2015, 
Deschiderea Festivalului Internaţional „George Enescu“, la 
Bucureşti,  în data de 30 august 2015, „Orchestra Română 
de Tineret“, la Aix-en-Provence, în 2 septembrie 2015, 
„Orchestra Română de Tineret“, la Cluj Napoca în data de 
25 octombrie 2015, la Timişoara în data de 26 octombrie 
2015, precum şi concertul de mare succes de la Viena, din 
data de 28 octombrie 2015, la Konzerthaus. 
Orchestra Română de Tineret a fost înfiinţată în anul 2008 de 
doi mari artişti, violoncelistul Marin Cazacu şi dirijorul Cristian 
Mandeal, din necesitatea racordării tinerei generaţii de 
muzicieni români la exigenţele şi aspiraţiile artistice europene, 

Viena“, în contextul unui program educaţional al Universităţii 
de Muzică şi Artă de la Viena.
Institutul Cultural Român de la Londra a continuat promovarea 
operei enesciene prin organizarea unei serii ample de 
concerte Enescu şi prin organizarea unor evenimente 
special dedicate, printre care, în luna februarie, continuarea 
programului „Luna Enescu la Londra“ – Octet-ul pentru 
coarde la sediul institutului şi Simfonia a III-a la Royal Festival 
Hall, Southbank Centre. În data de 5 februarie a avut loc, 
în premieră, prezentarea Octet-ului de coarde enescian, în 
interpretarea Ansamblului Cameral al London Philharmonic 
Orchestra. Concertul a fost deschis de violonistul Remus Azoiţei 
(unul dintre experţii recunoscuţi internaţional ai interpretării 
muzicii lui Enescu), cu Chacona pentru vioară solo de Bach. 
Cu ocazia evenimentului, Timothy Walker, director executiv şi 

Afiş – „Enescu si Viena“ 
© ICR Viena
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de la Sala Bizantină a Palatului Béhague; „Concert omagial 
George Enescu, cu ocazia Zilei Naţionale a României“ 
organizat de Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de 
la Berlin, în colaborare cu Ambasada României la Berlin, în 
data de 1 decembrie 2015 în Sala mică a Konzerthaus şi 
galeria Institutului Cultural Român Berlin şi recitalul din data 
de 15 decembrie, în sala mare de concerte a Universităţii 
de Muzică din Beijing. Violonistul român Alexandru Tomescu 
este laureatul a numeroase premii naţionale şi internaţionale 
la festivalurile de muzică clasică. 

Proiecte literare de impact
 
Pe parcursul anului 2015, reprezentanţele Institutului Cultural 
Român au realizat numeroase proiecte literare, fie în 
conexiune cu susţinerea participării româneşti la târgurile 
internaţionale de carte (Salonul Cărţii de la Paris, Târgurile 
Internaţionale de Carte de la Londra, Torino, BookExpo 
America de la New York, Göteborg, Ierusalim, Leipzig, 
Budapesta, Cracovia, Târgurile de Carte Retiro şi LIBER din 
Spania, TÜYAP din Istanbul, Târgurile de Carte de la  Beijing, 
Viena, Chişinău), fie în funcţie de propria strategie. Cu 
scopul  punerii în valoare a creaţiei literare din România, 
reprezentanţele, prin multe dintre proiectele  literare 
realizate, au pus în prim-plan şi autorii traduşi prin programele 
finanţate de Institutul Cultural Român (TPS şi Publishing 
Romania), organizând lansări de carte şi conferinţe în jurul 
volumelor autorilor români publicate în ţările de reşedinţă. 
Au fost organizate seri de literatură la Budapesta, ateliere 
şi seminarii de traducere prin reprezentanţele de la Beijing, 
Istanbul, Madrid, Praga, Stockholm, manifestări consacrate 
unor aniversări importante, aşa cum au fost omagierea 
scriitorului sas Hans Bergel cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de 
ani, a lui Emil Cioran la 20 de ani de la moarte, în programele 
Institutului Cultural Român „Titu Maiorescu“ din Berlin, ale 
Accademiei di Romania în cadrul Colocviului internaţional 
de studii „Cioran şi Occidentul. Utopie, exil, cădere“,  a 
împlinirii a 60 de ani de la publicarea romanului Moromeţii 
de Marin Preda în cadrul unui program amplu realizat de 
Institutul Cultural Român de la Londra, proiecte dedicate 
poetului Paul Celan la Budapesta, Londra, Madrid, Stockholm 

înregistrând de atunci şi până în prezent consacrarea şi 
numeroase mari succese naţionale şi internaţionale. 
În anul 2015, Institututul Cultural Român a sprijinit „Turneul 
Internaţional Stradivarius-Enescu Experience“, susţinut de 
violonistul Alexandru Tomescu şi  pianistul rus Eduard Kunz. 
Parteneriatul încheiat cu Fundaţia Culturală „Remember 
Enescu“ s-a concretizat într-o serie de evenimente desfăşurate 
în trei capitale emblematice: Paris, Berlin şi Beijing. Concertul 
excepţional de la Paris în cadrul Turneului Internaţional 
„Stradivarius – Enescu Experience“, din data de 8 iunie 2015, 

Afiş – Concert Stradivarius la Paris – Alexandru Tomescu şi 
Eduard Kunz
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programul „Poduri de carte“ ori manifestările organizate în 
cadrul Cenaclului „Republica“ din Chişinău, până la seria de 
manifestări prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la naşterea 
lui Constantin Stere şi conferinţele, expoziţiile, simpozioanele, 
prelegerile dedicate personalităţilor şi operelor scriitorilor 
Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu,  Liviu 
Rebreanu, Tudor Arghezi, G. Călinescu, Nicolae Labiş şi alţii. 

Promovarea artelor vizuale
 
De-a lungul anului 2015, reprezentanţele Institutului Cultural 
Român din străinătate au organizat un număr important 
de expoziţii şi proiecte de promovare a artelor vizuale şi a 
artiştilor români din această zonă. Printre cele mai importante 
s-au numărat participarea la cea de-a VI-a ediţie a Bienalei 
Internaţionale de Artă de la Beijing, prin prezenţa Ilenei 
Ştefănescu, a lui Mihai Ţopescu, a Silviei Trăistaru şi a lui Şerban 
Teodor Vrăbiescu; expoziţia de pictură contemporană „Şi 
ieri a fost azi“, curator Erwin Kessler, la Galeria Petra von 
Nostheide din Düsseldorf şi la Berlin, care a cuprins lucrări 
din colecţia Daniel Ştefănică – o oglindă a evoluţiei picturii 
contemporane româneşti în ultimele decenii; expoziţia 
„Tristan Tzara, Omul Aproximativ“ organizată la Muzeul de 

dezbateri incitante precum cea intitulată „Nici triumfători, 
nici perdanţi; Compromisul ne-compromiţător“ organizată 
de Institutul Cultural Român de la Paris, cu prilejul lansării 
revistei Lettre Internationale, cea consacrată de Accademia 
di Romania apariţiei volumului Un uomo bruciato vivo, în 
prezenţa autorilor Dario Fo (laureat al Premiului Nobel pentru 
literatură) şi Florina Cazacu, ori cea dedicată prezentării 
volumului O lume văzută de la Ierusalim  organizată la 
sediul Institutului Cultural Român de la Tel Aviv. Notabile 
sunt şi participările româneşti în cadrul unor mari festivaluri 
internaţionale literare precum Festivalul Internaţional de 
Literatură de la Berlin (Norman Manea), Festivalul Internaţional 
de Literatură de la Stockholm (Andrei Codrescu), Festivalul 
Conrad din Polonia (Varujan Vosganian), Festivalul Literar al 
Sardiniei din Gavoi (Ana Blandiana),  Festivalul Internaţional 
de literatură Tampinar din Istanbul (Dan Lungu), Festivalul 
Internaţional „Zilele Poeziei“ de la Praga (Ciprian Măceşaru), 
Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru“ ori Festivalul 
Internaţional „Primăvara Europeană a Poeţilor“ şi altele. 
Remarcabilă, se individualizează şi activitatea susţinută a 
Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu“ de la Chişinău 
care a organizat în Republica Moldova o amplă acţiune 
de promovare a valorilor literaturii române şi clasice, de la 

Andrei Codrescu la Festivalul de Literatură de la Stockholm 
© ICR Stockholm
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Radu Băieş, Istvan Feleki, Laurenţiu Ruţă-Fulger, Diana 
Oţet, Tamas Todor, Andrei Ciurdărescu şi Marco La Rosa; 
retrospectiva „Paul Neagu: Palpable Sculpture“, cea mai 
mare expoziţie dedicată vizionarului artist român în Marea 
Britanie în ultimele decenii, la Henry Moore Institute din Leeds; 
participarea românească la Târgul Internaţional de Artă 
Contemporană ARCOmadrid, la Feria de Madrid, Andreea 
Ciobîcă, participantă în programul principal al târgului, 
a expus în standul Galeriei Ivan, care a mai prezentat şi 
lucrări semnate de Paul Neagu; participarea românească în 
cadrul Festivalului Internaţional de Fotografie şi Arte Vizuale 
PHotoEspaña (PHE), ediţia a XVIII-a, cu lucrări ale artiştilor 
Alexandra Croitoru şi Matei Bejenaru; expoziţia „Geta 
Brătescu: Drawings with Eyes Closed“, la Contemporary 
Art Museum, din Saint Louis (S.U.A.); expoziţia personală a 
artistului Részegh Botond, „Nightfall“, la Gallery MC, din New 
York, prezentată ulterior şi la Viena; seara dedicată artistului 
român Ciprian Mureşan, în cadrul ciclului de filme intitulat 
„Vidéo, et après? / Video, iar apoi?“, la Muzeul Naţional 
de Artă Modernă, Centrul Pompidou din Paris; participarea 
românească la expoziţia internaţională de artă din sticlă 

Artă Modernă şi Contemporană din Strasbourg, însoţită de 
realizarea unui film documentar realizat cu ocazia celebrării 
celor 120 de ani de la naşterea artistului român, în cadrul 
strategiei multianuale 2016-2019; expoziţia „Hans Mattis-
Teutsch - sub semnul Avangardei“ organizată de Institutul 
Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Muzeul de 
Artă Braşov şi cu Muzeul Ferenczy din Szentendre, la Galeria 
„Képtár“ a Muzeului Ferenczy din Szentendre, Ungaria; 
prezenţele la cea de-a patra ediţie a Bienalei Internaţionale 
de Pictură din Chişinău, desfăşurată la Centrul Expoziţional 
„Constantin Brâncuşi“, care a reunit 145 de artişti plastici, 
reprezentanţi ai 27 de ţări, cu peste 170 de lucrări expuse; 
participarea Galeriei Zorzini la cea de a treia ediţie a Târgului 
Internaţional de Artă Contemporană „ArtInternational“, de la 
Istanbul; expoziţia de ceramică „Lugares onde estarei/Locuri 
unde voi fi“ a artistei Cristina Bolborea, în Portugalia (Aveiro, 
Coimbra, Viseu, Lisabona); participarea românească la 
Târgul Internaţional de Artă Contemporană Art15 London – 
Galeria AnnArt, Asociaţia PostModernism Museum, Galeria 
Quadro şi IAGA (International Art Gallery Angels), care au 
prezentat portofoliile artiştilor Virgil Scripcariu, Hedda Sterne, 

Expoziţia „Tristan Tzara – Omul Aproximativ“ la Strasbourg 
© ICR Bruxelles
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Galeria de Artă Contemporană BWA Sokół din Nowy Sącz, 
cu participarea unor artişti din Europa Centrală şi de Sud-Est, 
Asia şi Statele Unite ale Americii; expoziţia „Păcatul. Imagini 
ale păcatului în arta europeană din secolul al XV-lea până 
la începutul secolului al XX-lea“, la Muzeul Naţional din 
Gdańsk, colecţia cea mai însemnată de lucrări a venit din 
România şi a aparţinut Muzeului Naţional „Brukenthal“, care 
a prezentat în expoziţia din Polonia 42 de lucrări semnate 
de maeştrii picturii neerlandeze, flamande, olandeze, 
italiene şi germane; o expoziţie  a artistului Mihai Ţopescu 
în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare 
Umanistică de la Veneţia cu ocazia participării artistului 
la expoziţia colectivă „Personal Structures“ organizată 
de Palazzo Bembo la Bienala de Artă de la Veneţia 2015; 
expoziţia „Ţările Române şi Europa Răsăriteană în cartografia 
occidentală a secolelor XVI–XVIII“ dedicată Zilei Naţionale a 
României, la Palazzo Loredan al Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti din Veneţia; participarea unor reprezentanţi 
ai industriei creative din România în cadrul festivalului 
Designmonat Graz; Proiectul „Life for Design – Upcycling for 
Life“ organizat la Galeria Raimann din oraşul Frohnleiten, 
care a prezentat obiecte de design românesc contemporan 
alături de design din zona Steiermark; expoziţia „De 25 de 
ori Bucureşti“ organizată în parteneriat cu creart – Centrul 
de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Primăriei Municipiului Bucureşti; 
expoziţia „Descriptio Cantemir“ la Ankara, găzduită de 
Muzeul Civilizaţiilor Anatoliene, un omagiu adus lui Dimitrie 
Cantemir şi celor două lucrări de referinţă ale acestuia: 
Istoria creşterii şi descreşterii Curţii Otomane (1714-1716) 
şi Descriptio Moldaviae (1714-1716) ş.a. La Accademia 
di Romania de la Roma şi la Institutul Român de Cultură 
şi Cercetare Umanistică de la Veneţia au continuat să fie 
expuse lucrările bursierilor „Vasile Pârvan“ şi „Nicolae Iorga“.

O semnificativă susţinere a prezenţei româneşti la festivaluri 
internaţionale de film
 
Pe parcursul anului 2015, Institutul Cultural Român, prin 
intermediul reprezentanţelor sale din străinătate, a susţinut 
participarea românească la o serie importantă de  festivaluri 
de film, dintre care amintim: participarea la Festivalul 

Stanislav Libensky Award 2015, în parteneriat cu Prague 
Gallery of Czech Glass şi ZIBA Prague Glass Experience 
Museum, România a fost reprezentată de Camelia Neagu-
Cogălniceanu; participarea sculptorului Raluca Ghideanu la 
„Bienala Internaţională de Artă şi Cultură“, la RomArt, Fiera 
di Roma; cea de-a XIII-a ediţie a expoziţiei internaţionale 
de artă contemporană, video-art, instalaţii, performance, 
pictură, sculptură, arhitectură, fotografie, muzică – „Spazi 
Aperti“, la Academia di Romania, expoziţia a reunit artişti 
rezidenţi ai academiilor internaţionale şi institutelor culturale 
din Roma, care au expus lucrări pe tema spaţiu – proiect 
– artist; expoziţia de pictură „Răpirea Europei“ a artistului 
plastic Ioan Sbârciu, la Roma; expoziţia – proiecţie video 
„Videozoom: România“, la Museo di Roma în Trastevere a 
artiştilor: Vlad Basalici, Simion Cernica, Arantxa Etcheverria, 
Mihai Iepure Gorski, Ion Grigorescu, Mihaela Kavdanska, 
Adi Matei, Ciprian Mureşan, Anca Munteanu-Rîmnic, Larisa 
Sitar şi Michele Bressan, Gabriel Stoian; „Play & Rewind – 
Amintiri, jocuri şi poveşti în designul românesc“, expoziţie 
de design românesc, la sediul Institutului de la Stockholm; 
participarea Irinei Botea la Muzeul de Artă Contemporană 
din Herzliya, la expoziţia colectivă „Preaching to the Choir“; 
prezenţa a 37 de artişti profesionişti, membri ai Filialei Iaşi a 
Uniunii Artiştilor Plastici din România, cu lucrări în cadrul unor 
proiecte organizate în Israel; expoziţia de fotografie în aer 
liber Sibiu 2007 – Wrocław 2016, două Capitale Culturale 
Europene în oglindă; expoziţia colectivă „Austeria“, la 

Vernisajul expoziţiei Hans Mattis Teutsch la Muzeul Ferenczy din 
Szentendre în organizarea ICR Budapesta 

© ICR Budapesta
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Documentare şi De ce eu?, r: Tudor Giurgiu, în secţiunea 
Descoperiri/Discoveries – comori alese din programul celor 
mai mari festivaluri internaţionale de film. Totodată, Institutul 
Cultural Român a susţinut şi participarea românească la 
Festivalul de Film Românesc de la Roma – ProCult Cinema 
Festival, Festivalul Internaţional de Film goEast, la Wiesbaden, 
Festivalul Internaţional de Film de la Rotterdam, Festivalul 
Internaţional al Filmului de Dragoste de la Mons – ediţia a 
XXXI-a, Festivalul de Film LuxFilmFest, Millennium Festival, 
Festivalul Internaţional de Film Francofon Namur, Festivalul 

Internaţional de Film de la Berlin, prin prezenţa echipelor 
filmelor Aferim!, r.: Radu Jude, câştigător al premiului „Ursul 
de Argint“ pentru regie şi De ce eu?, r.: Tudor Giurgiu; 
participarea la Festivalul Internaţional de Film de la Cottbus, 
la care au concurat filmele româneşti: Insula, r.: Ozana 
Nicolau, Un etaj mai jos, r.: Radu Muntean, Lumea e a mea, 
r.: Nicolae Constantin Tănase şi La montagne magique, r.: 
Anca Damian, lungmetrajul independent Lumea e a mea, 
regizat de Nicolae Constantin Tănase, câştigând „Discovery 
Award“; participarea la Festivalul de Film de la Cannes, ediţia 
a LXVIII-a, la care au fost prezentate producţiile Comoara 
r.: Corneliu Porumboiu şi Un etaj mai jos r.: Radu Muntean 
în cadrul secţiunii „Un Certain Regard“, Ramona r.: Andrei 
Creţulescu în competiţia de scurtmetraje „Semaine de la 
Critique“, Maşina de făcut teme r.: Ariana Pendiuc în cadrul 
secţiunii „Short Film Corner“, Saul fia/Fiul lui Saul r.: Laszlo 
Nemes, film selectat şi proiectat în competiţia oficială a FIF 
Cannes 2015, Tibi r.: Dan Iliuţă în cadrul secţiunii „Short Film 
Corner“, filmul Comoara r.: Corneliu Porumboiu a fost premiat 
cu „Un Certain Talent“; Participarea la Festivalul Open City 
Doc de la Londra, la care Toto şi surorile lui, r.: Alexander 
Nanau, a obţinut Marele Premiu; participarea la cea de-a 
XII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film IndieLisboa, 
unde pelicula Aferim!, r.: Radu Jude a fost recompensată 
cu Marele Premiu; participarea la festivalul Crossing Europe 
de la Linz, în cadrul căruia a fost prezentat filmul de debut 
al regizoarei Ana Lungu, Autoportretul unei fete cuminţi, în 
secţiunea Crossing Europe Competition – Fiction a Festivalului, 
care a câştigat Marele Premiu în cadrul Galei din 27 aprilie; 
participarea la Festivalul de Film de la Sarajevo, în cadrul 
căreia SOL (Messenger) în regia Andei-Luana Puşcaş a fost 
desemnat câştigător al categoriei „Pack&Pitch Projects“; 
participarea la Festival of Globe de la San Francisco, unde 
filmul Terapie pentru crimă,r: Kiki Vasilescu a fost recompensat 
cu premiul pentru cel mai bun regizor; participarea la 
Festivalul Internaţional de Film VIENNALE 2015, cu trei producţii 
româneşti în secţiunea lungmetraje: Comoara, r.: Corneliu 
Porumboiu, 2015, Un etaj mai jos, r.: Radu Muntean, 2015, şi 
De ce eu?, r.: Tudor Giurgiu, 2015; participarea la Warsaw Film 
Festival, în selecţia finală s-au regăsit producţiile Chuck Norris 
vs Communism, r: Ilinca Călugăreanu, în Concursul Filmelor 

Afiş – Colocviul de Memorialistică şi Literatură a Primului Război 
Mondial la Veneţia – Padova
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formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan“ 
(Accademia di Romania din Roma) şi „Nicolae Iorga“ 
(Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la 
Veneţia), reglementate prin H.G. nr. 101/7.02.2002 şi HG nr. 
536/2011. Activitatea de îndrumare a tinerilor cercetători sau 
artişti români, bursieri în Italia, presupune facilitarea accesului 
acestora în bibliotecile şi arhivele care prezintă interes pentru 
temele de studiu avute în vedere, evaluarea progreselor 
pe care aceştia le înregistrează pe parcursul perioadei de 
şedere la Roma sau Veneţia şi, nu în ultimul rând, implicarea 
lor în organizarea unor evenimente din sfere proprii de 
interes: de la expoziţii, la colocvii şi simpozioane. Cele două 
institute au continuat şi activitatea editorială specifică, prin 
redactarea publicaţiilor Quaderni della Casa Romena di 
Venezia, Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca 
Umanistica di Venezia şi Anuarul Ephemeris Dacoromana 
(Roma), care includ şi rezultatele cercetărilor bursierilor 
statului român la Veneţia şi la Roma. 
Accademia di Romania din Roma a organizat şase colocvii 
ştiinţifice, printre care Colocviul „Ioan Petru Culianu – 65 de 
ani de la naştere“ (29 ianuarie), dedicat operei savantului 
român, prilej cu care a  fost lansat numărul revistei 
International Journal of Religious Scholarship. Annali di 
Scienze Religiose n. 6/2013 dedicată lui Ioan Petru Culianu şi 
Colocviul internaţional de studii „Cioran şi Occidentul. Utopie, 
exil, cădere“ la Universitatea din Trento, (16-17 aprilie), cu o 
prestigioasă participare.  
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de 
la Veneţia a organizat mai multe manifestări ştiinţifice 
precum Congresul internaţional de studii româno–veneţiene 
„Veneţia şi Europa Răsăriteană în secolele XII–XVIII - Venezia 
e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna“ 
(23-24 aprilie) şi Simpozionul International „Memorialistica şi 
literatura Primului Război Mondial. Paralelisme şi disonanţe“ 
(Padova-Veneţia, 8-9 octombrie) la care au participat 
reprezentanţi de marcă ai mediului academic şi universitar 
din Italia şi din România. Un alt proiect organizat de Institutul 
Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia 
a fost conferinţa prilejuită de lansarea volumului Scritti 
veneziani de Nicolae Iorga (11 decembrie) în contextul 
împlinirii a 85 de ani de la fondarea de către acesta a Casa 

de Film CinEast de la Luxemburg, Festivalul Internaţional de 
Film de la Istanbul – ediţia a XXXIV-a, Festivalul Internaţional 
de Film de la Edinburgh, Festivalul de Film Documentar şi de 
Animaţie „Encounters“ de la Bristol, unde a fost organizat 
un program special dedicat cinematografiei româneşti, 
Festivalul Internaţional de Film de la Londra, Festivalul de Film 
de la Madrid, Festivalul Internaţional de Film de la Valladolid, 
Festivalul de Film Febiofest 2015, Festivalul Internaţional de 
Film de la Karlovy Vary, Festivalul Internaţional de Film de la 
Göteborg, Festivalul Internaţional de Film „East by SouthEast“ 
de la Copenhaga, Festivalul de Film dedicat Francofoniei de 
la Tel Aviv, Festivalul Internaţional de Film Studenţesc de la Tel 
Aviv, Jerusalem International Film Lab, Festivalul Internaţional 
de Film de la Haifa, Festivalul Internaţional de Film Evreiesc 
de la Ierusalim şi altele.

Activitate ştiinţifică şi participări  la colocvii internaţionale 
ştiinţifice
 
Componenta academică-ştiinţifică a fost desfăşurată 
cu precădere de Accademia di Romania din Roma şi de 
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la 
Veneţia. Echipele celor două reprezentanţe coordonează 
şi activitatea câştigătorilor burselor de cercetare şi 

Siglă Festivalul Internaţional al Filmului de Dragoste de la Mons 



35

Brno (11-15 iulie), precum şi colaborările mai multor institute 
cu importante centre academice şi instituţii de învăţământ 
superior din ţările gazdă. 

Sedii noi pentru unele reprezentanţe ale Institutului Cultural 
Român din străinătate
 
Pe parcursul anului 2015, două reprezentanţe ale Institutului 
Cultural Român din străinătate şi-au inaugurat sedii noi, mai 
bine poziţionate şi adecvate desfăşurării activităţii culturale, 
prilej cu care au organizat evenimente şi campanii de 
promovare a acestora, menite să atragă publicul local şi să 
sporească vizibilitatea. 
Institutul Cultural Român de la Lisabona a inaugurat noul sediu 
în 9 aprilie 2015 cu vernisajul expoziţiei de pictură aparţinând 
lui Gili Mocanu, la sediul institutului şi un concert susţinut 
de violoncelistul Răzvan Suma, la Catedrala Patriarhală a 
Lisabonei, aflată în vecinătatea noului sediu al institutului. 
Popularizarea evenimentului a conţinut şi un element de 
mare vizibilitate: pe exteriorul miticului tramvai galben 28, 
care străbate întregul oraş şi are ca punct terminus cartierul 
Alfama, s-a aflat sigla Institutului Cultural Român de la 
Lisabona şi un memento - „Institutul Cultural Român – o nouă 
voce în Alfama“ -  determinând astfel ca timp de o lună 
instalarea noului sediu să fi fost anunţată pe traseul celui mai 
cunoscut dintre mijloacele de transport public ale oraşului.  
Institutul Cultural Român de la Berlin a organizat inaugurarea 

Romena din Veneţia şi a comemorării celor 75 de ani de la 
moartea marelui istoric român. 
Şi alte reprezentanţe ale Institutului Cultural Român au 
dezvoltat şi continuat proiecte din sfera academică ori 
ştiinţifică, dintre care se remarcă Congresul internaţional al 
eminescologilor, ediţia a IV-a  (3-4 septembrie) la Academia 
de Ştiinţe a Moldovei, în organizarea Institutului Cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la Chişinău, Conferinţa internaţională 
anuală a angliştilor români, ediţia a III-a, „Shakespeare – 
Memory and Commemoration“ (6-7 noiembrie), un proiect 
al Institutului Cultural Român de la Londra, care a reunit 
cunoscuţi shakespearologi din România şi cercetători şi 
personalităţi academice din Marea Britanie, Polonia, Japonia, 
Turcia, Ungaria, Cehia, Africa de Sud, Serbia şi Taiwan, seria 
de conferinţe dedicate avangardei româneşti susţinute de 
prof. univ. dr. Ion Pop (19-25 aprilie) la Columbia University, 
în organizarea Institutului Cultural Român de la New York, 
participarea românească la Seminarul de Boemistică de la 

Expoziţia „Spazi Aperti“ la Roma 
© Accademia di Romania

aprilie / Tramvaiul lisabonez 
nr. 28 anunţă inaugurarea 

noului sediu ICR din capitala 
Portugaliei 

©ICR Lisabona
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special de mare vizbilitate prilejuit de inaugurarea clădirii 
renovate a sediului său la 16 decembrie, printr-o proiecţie 
video pe clădirea din Belgrave Square, care a inclus o 
scurtă istorie vizuală a lucrărilor efectuate, împreună cu 
o reprezentare a celor mai importante evenimente din 
2015 ale reprezentanţei Institutului Cultural Român de la 
Londra. De asemenea, Galeria Brâncuşi a Institutului a 
găzduit o expoziţie de fotografie care a cuprins o selecţie de 
imagini de la proiectele culturale ale anului 2015. 
 
Proiecte de mare vizibilitate organizate/susţinute de cele 18 
reprezentanţe în străinătate ale Institutului Cultural Român 
(selecţie):

Institutul Cultural Român de la Beijing
- Participarea României la Bienala Internaţională de 
Artă de la Beijing (24 septembrie-15 octombrie 2015)
La cea de-a VI-a ediţie a Bienalei au fost  selectaţi,  în 
premieră,  opt artişti din România (Mihai Ţopescu, Şerban-
Teodor Vrăbiescu, Cătălin Bălescu, Andrea Nagy, Ileana 
Ştefănescu, Silvia Trăistaru, Gabriel Sitaru şi Mădălina-Adina 
Gheorghe Tănase) cu lucrări expuse pe perioada Bienalei, 
la Muzeul de artă plastică din China. Tema ediţiei a fost 
„Memorie şi vis“. Au fost expuse 685 de lucrări realizate 
de 605 artişti din 96 de ţări. Institutul Cultural Român de la 
Beijing a susţinut participarea a patru artişti români, Ileana 

noului său sediu în data de 6 octombrie în prezenţa unor 
înalţi oficiali români.  Programul a continuat cu o serie de 
evenimente, printre care cele mai apreciate au fost vernisajul 
expoziţiei „Analoge Welten“ a artistului de origine română 
Michael Lassel, concertul live al Oanei Cătălina Chiţu (voce) şi 
Michael Abramovich (pian), oferta culinar-artistică performată 
de scriitorul Mircea Dinescu şi proiecţia unor filme româneşti 
de scurtmetraj. Evenimentul a fost intens promovat printr-un 
spot publicitar difuzat cu o frecvenţă de 16 proiecţii pe zi pe 
toate liniile de metrou din Berlin şi împrejurimi.
Institutul Cultural Român de la Londra a creat un eveniment 

Proiecţie video pe sediul ICR Londra, pentru 
inaugurarea clădirii renovate din 1 Belgrave Square

© ICR Londra
24 septembrie-25 octombrie / Bienala de Artă de la Beijing 
© ICR Beijing 

ICR „Titu Morescu“ de la Berlin  
© ICR Berlin
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unui film documentar care va fi itinerat în toată reţeaua 
Institutului Cultural Român, în anul 2016, această primă mare 
expoziţie dedicată personalităţii lui Tristan Tzara, clasată de 
interes naţional în Franţa, a anticipat centenarul Dada şi a 
readus în conştiinţa colectivă personalitatea artistului român 
care a jucat un rol primordial în avangarda artistică. 

Institutul Cultural Român de la  Budapesta
- Expoziţia „Hans Mattis-Teutsch - sub semnul 
Avangardei“ (10 septembrie – 4 octombrie) 
Organizată de Institutul Cultural Român de la Budapesta, 
în parteneriat cu Muzeul de Artă Braşov care a adus în 
Ungaria lucrările de patrimoniu semnate Hans Mattis-Teutsch 
(1884-1960), din colecţia proprie,  şi cu Muzeul Ferenczy din 
Szentendre, la Galeria „Képtár“ a Muzeului Ferenczy din 
Szentendre, Ungaria. Născut la Braşov şi cunoscut în Ungaria 
cu numele de János Mattis-Teutsch, artistul a activat în cadrul 
grupărilor de avangardă europene (Ma – Budapesta; Der 
Strum – Berlin; A bis Z Grupe – Köln), expunând în perioada 
interbelică alături de artiştii Paul Klee, Alexander Archipenko, 
Marc Chagall ş.a. Expoziţia de la Szentendre ilustrează 
evoluţia creaţiei sale între anii 1917-1932, în care artistul 
a  fost o prezenţă activă în cadrul mişcării de avangardă din 
Ungaria, Germania şi România, evidenţiind interconexiunile 
cu reprezentanţii avangardei artistice europene.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu“ de la Chişinău 
- Seria expoziţiilor şi evenimentelor organizate la 
Galeria „La Rond“ din Chişinău şi itinerate în Republica 
Moldova (ianuarie-decembrie 2015)
Proiectul strategic „Galeria la Rond“ este destinat promovării 
valorilor civilizaţiei româneşti într-un punct nodal de maximă 
vizibilitate-rondul din preajma monumentul lui Ştefan cel 
Mare şi Sfânt din Chişinău. Pe parcursul anului 2015, 12 
noi expoziţii s-au adăugat programului care a presupus şi 
56 de expuneri în teritoriu, fiind vizionate de peste 90.000 
de beneficiari şi utilizate de instituţiile de învăţământ din 
Republica Moldova. Dintre acestea s-au remarcat cele 
consacrate scriitorilor Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, 
George Călinescu, Tudor Arghezi, Constantin Stere, Vasile 
Alecsandri, Liviu Rebreanu, Nicolae Labiş.

Ştefănescu, Mihai Ţopescu, Silvia Trăistaru şi Şerban Teodor 
Vrăbiescu, care au participat la deschiderea oficială a 
Bienalei şi la evenimentele conexe pregătite de organizatori. 

Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de la Berlin 
– Expoziţia „Schöne neue Welt – Traumhäuser rumänischer 
Migraten / Minunata lume nouă. Case ale migranţilor români“ 
( 20 noiembrie 2015 - 24 aprilie 2016)
Acest amplu proiect expoziţional dedicat fenomenului 
migraţiei a fost realizat de Institut în colaborare cu 
Departamentul Europa Centrală şi de Sud-Est din cadrul 
Muzeului Culturilor Europene, numărul de vizitatori ajungând 
la 9.500 de persoane până la sfârşitul lunii decembrie. 
Expoziţia, amplu reflectată şi promovată,  este alcătuită din 
fotografii realizate de renumitul fotograf Petruţ Călinescu şi 
de alte nume importante ale artei fotografice şi este dublată 
de un program complex de evenimente conexe care îşi 
propun aprofundarea temei majore. 

Institutul Cultural Român de la  Bruxelles  
- Expoziţia „Tristan Tzara – Omul aproximativ“ (22 septembrie 
2015 - 17 ianuarie 2016)
Institutul Cultural Român de la Bruxelles s-a alăturat numeroşilor 
parteneri din Franţa şi a participat la realizarea primei 
expoziţii dedicate personalităţii lui Tristan Tzara, „Tristan Tzara, 
Omul Aproximativ“ organizată la Muzeul de Artă Modernă 
şi Contemporană din Strasbourg. Completată cu realizarea 

Vernisaj expoziţie „Minunata lume nouă“  - ICR Berlin  
© Odeta Catană
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Cruz) şi, în cadrul celei de-a XII-a ediţii a Bienalei Internaţionale 
de Ceramică de la Aveiro, la Museu da Cidade din Aveiro, 
unde a fost găzduită expoziţia Cristinei Bolborea. Dintre 
manifestările culturale organizate de Institutul Cultural 
Român de la Lisabona pe parcursul anului 2015,  acesta a 
fost evenimentul care a contribuit cel mai mult la sporirea 
capitalului de imagine al culturii române în spatiul lusitan.  

Institutul Cultural Român de la Londra
- Continuarea amplului program de celebrare a artei 
şi culturii populare româneşti la Muzeul Horniman din Londra  
( 3 octombrie 2014-10 aprilie 2016)
Expoziţia „Revăzând România: Îmbrăcăminte şi identitate“ 
de la Muzeul Horniman din Londra, deschisă în 2014,  
expoziţie care prezintă costumul popular românesc din 
diferite zone folclorice ale României, precum şi alte obiecte 
şi fotografii, ca elemente importante de definire a identităţii 
româneşti,  a fost  prelungită până la 10 aprilie 2016, datorită 
interesului suscitat. Ca prezentare a costumului popular 
românesc, expoziţia cuprinde exponatele din colecţia 
Muzeului Horniman, colecţie donată de Guvernul României 
în anul 1957, fiind cea mai complexă din Marea Britanie prin 
faptul că acoperă toate aspectele vieţii din mediul rural. Pe 
parcursul anului 2015, expoziţia dedicată celebrării artei şi 
culturii populare româneşti a înregistrat peste 1.000.000 de 
vizitatori.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la  Istanbul 
- Concertul Orchestrei Române de Tineret de Ziua 
Naţională a României la Istanbul (1 decembrie 2015)
Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Institutul Cultural Român 
„Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul, alături de Consulatul 
General al României la Istanbul, a organizat la Istanbul, în Sala 
mare de spectacole a Centrului Cemal Reşit Rey, un concert 
extraordinar susţinut de Orchestra Română de Tineret sub 
bagheta maestrului Cristian Mandeal şi având-o ca solistă 
pe soprana Irina Iordăchescu. Concertul, aplaudat de peste 
800 de spectatori,  a reprezentat  prima manifestare  de o 
asemenea anvergură iniţiată de reprezentanţa Institutului 
Cultural Român de la Istanbul, care, în 2015, a aniversat 10 
ani de activitate.

Institutul Cultural Român de la Lisabona
- Succesul expoziţiei „Locuri unde voi fi“ a artistei 
Cristina Bolborea, invitată de onoare a  Bienalei Internaţionale 
de Ceramică de la Aveiro (6 noiembrie – 6 decembrie 2015)
Proiectul Institutului, demarat în 2014, reprezintă un succes 
expoziţional românesc fără precedent în Portugalia, 
beneficiind de peste 100.000 de vizitatori la Lisabona 
(Museu Nacional do Azulejo din Lisabona), Coimbra (Museu 
Machado de Castro) şi Viseu (Museu Grão Vasco, Quinta da 

Expoziţia retrospectivă „Paul Neagu: palpable sculpture“ la 
Henry Moore Institute din Leeds 
© ICR Londra

Seria de expoziţii La Rond – „George Călinescu – scriitor, istoric  
şi teoretician al litraturii române“ 

©ICR Chişinău 
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York şi Astă seară: Lola Blau, r.: Alexandru Dabija, cu Maia 
Morgenstern şi pianista Tatiana Moroşanu) au fost prezentate 
cu mare succes. Documentarul Moştenirea lui Goldfaden, r.: 
Radu Gabrea a fost prezentat în data de 15 iunie, în cadrul 
unei serii de filme, la Simon Wiesenthal Center Museum of 
Tolerance. Printre invitaţii speciali ai evenimentului s-au aflat 
Nahma Sandrow, istoric de teatru idiş şi regizorul Alexander 
Hausvater care a susţinut conferinţa „Avram Goldfaden 
and the Legacy of Yiddish Theater in Romania“, urmată de 
un concert, cu participarea lui Zalmen Mlotek, una dintre 
figurile legendare ale teatrului idiş tradiţional, co-director 
artistic al Folksbiene Yiddish Theater. Festivalul Kulturfest NYC 
a aniversat un secol de la naşterea teatrului idiş din SUA. Cu 
acest prilej,  participarea românească a adus în prim-plan 
rolul întemeietor, la scara mondială, al teatrului idiş din ţara 
noastră, cunoscând faptul că prima trupă de teatru idiş din 
lume a fost înfiinţată la Iaşi, în 1876. 

Institutul Cultural Român de la  Paris
- Reprezentaţiile operei „Nausicaa“ de Reynaldo 
Hahn în Sala Bizantină a Palatului Béhague (9 - 10 martie 
2015)
În colaborare cu Compania l’Oiseleur, producătorul 
spectacolului, şi cu Ambasada României la Paris, Institutul 
Cultural Român de la Paris a organizat, cu mare succes de 
public şi de presă de specialitate, două reprezentaţii ale 

Institutul Cultural Român de la Madrid
- Turneul Teatrului „Luceafărul“ din Iaşi în 10 oraşe din 
Spania (23 mai-10 iunie 2015)
Turneul de teatru românesc pentru copii, la Astigarraga 
(San Sebastián), Málaga, Córdoba, Rociana del Condado 
(Sevilla), Zaragoza, Binéfar (zona Huesca), zona Madrid 
(Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey, Coslada),  organizat 
de Institutul Cultural Român de la Madrid, în colaborare 
cu Ambasada României din Spania, Consulatul general al 
României în Sevilla, Consulatul din Zaragoza şi cu sprijinul 
a  numeroase asociaţii de români şi autorităţi locale,  a 
cuprins  spectacolele O harababură! (spectacol non-verbal) 
şi Capra cu trei iezi (spectacol blingv), realizate de Teatrul 
„Luceafărul“ din Iaşi, menite a  readuce în atenţie jocurile şi 
jucăriile de altădată ale copiilor, prin utilizarea unor materiale 
şi practici specifice tradiţiilor folclorice româneşti. Au avut loc 
16 reprezentaţii în 10 oraşe, la care au participat peste 5.000 
de spectatori. 

Institutul Cultural Român de la New York
- Participarea românească la Festivalul Kulturfest NYC 
(15-21 iunie 2015)
Beneficiind de  susţinerea Institutul Cultural Român de la New 
York, la Kulturfest NYC, spectacolele româneşti ale Teatrului 
Evreiesc de Stat din Bucureşti (Stele rătăcitoare, r.: Andrei 
Munteanu, cu trei reprezentaţii la Abrons Arts Center din New 

Turneul Teatrului „Luceafărul“ din Iaşi la Madrid 
© Oltiţa Cîntec

Maia Morgenstern la festivalul Kulturfest din New York 
© ICR New York
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 Institutul Cultural Român de la  Stockholm
- Susţinerea participării româneşti la Festivalul de 
Literatură de la Stockholm (23-25 octombrie 2015)
Festivalul, aflat la cea de-a treia ediţie şi organizat de 
Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană, Teatrul 
Dramatic Regal şi Asociaţia Stockholm Literature, i-a avut 
drept invitaţi pe cunoscutul scriitor roman stabilit în S.U.A., 
Andrei Codrescu, şi pe actriţa Alina Şerban, care, în cadrul 
evenimentului de inaugurare a festivalului, a susţinut un 
spectacol performance cu fragmente din spectacolele 
Declar pe proprie răspundere şi Home. Pe parcursul 
festivalului, Andrei Codrescu a participat la discuţii 
în programul oficial al Festivalului şi la lecturi publice, 
prezentând volumul Bibliodeath, publicat recent în limba 
suedeză, discutând despre digitalizarea literaturii împreună 
cu scriitoarea şi criticul literar Martina Lowden (dezbatere 
înregistrată de Radiodifuziunea suedeză)  şi participând 
ca ghid în expoziţia permanentă a muzeului gazdă, în 
cadrul unor sesiuni de lectură de poezie românească 
avangardistă şi experimentală care a inclus texte semnate 
de Tristan Tzara, Gherasim Luca, Max Blecher, Gellu Naum, 
Lucian Blaga, Mircea Cărtărescu, Ruxandra Cesereanu şi 
Dan Sociu. 

Institutul Cultural Român de la  Tel Aviv 
- Susţinerea prezenţei artiştilor români pe scena 
Operei din Tel Aviv (stagiunea 2014-2015)
În perioada 9 ianuarie - 26 aprilie 2015, a continuat proiectul 
tradiţional al Institutului Cultural Român de la Tel Aviv, 
de colaborare în domeniul muzical cu Opera Naţională 
Israeliană, pe scena căreia au avut loc 30 de reprezentaţii 
cu casă închisă ale spectacolelor La Rondine de Giacomo 
Puccini, Elixirul Dragostei de Gaetano Donizetti şi Nabucco 
de Giuseppe Verdi, în care au evoluat  soprana Aurelia 
Florian, tenorii Marius Brenciu şi Ştefan Pop, baritonii Ionuţ 
Pascu şi Sebastian Catană. Spectacolele au înregistrat 
un număr de peste 15.000 de spectatori, iar interpretarea 
artiştilor români s-a bucurat de recenzii elogioase în 
presa israeliană, confirmând beneficiile de imagine 
impresionante dobândite. 

operei Nausicaa de Reynaldo Hahn, o premieră franceză 
care i-a inclus în distribuţie pe interpreţii români Leontina 
Văduva, Viorica Cortez şi Andreea Soare. Nausicaa de 
Reynaldo Hahn, pe un livret de René Fauchois, este o 
operă în 2 acte, scrisă în 1912 şi jucată până în 1923, care 
reia destinele faimosului Ulise şi ale Nausicăi din Odiseea lui 
Homer.

Institutul Cultural Român de la  Praga
- Participare românească la evenimentele din cadrul 
programului Plzen – Capitală culturală europeană 2015  
(2 iunie-30 august 2015)
Cele şase componente ale proiectului multidisciplinar, 
consacrat prezenţei româneşti, realizate cu concursul  
Institutului Cultural Român de la Praga, în contextul 
internaţional de mare vizibilitate al programului Plzen–
Capitală culturală europeană 2015, la care au luat parte 
peste 40.000 de vizitatori, au reprezentat o oportunitate 
de promovare a culturii române în spaţiul cultural ceh şi 
internaţional. Au fost organizate o expoziţie personală de 
grafică a artistului român Gheorghe Ştirbu, un eveniment 
literar amplu cu scriitorul Bogdan Suceavă, o expoziţie 
de sculptură a artiştilor Alexandra Mureşan, George-
Dan Istrate şi Gyori Csaba, o donaţie de carte, o conferinţă 
şi concertul trupei româneşti Moonlight Breakfast.  

Accademia di Romania din Roma
- Cea de-a XIII-a ediţie a expoziţiei internaţionale 
„Spazi Aperti“ (12-20 iunie 2015) 
Program al Institutului Cultural Român de la Roma, expoziţia 
de artă contemporană, video-art, instalaţii, performance, 
pictură, sculptură, arhitectură, fotografie, muzică, expoziţia 
„Spazi Aperti“, curatoriată de artistul Andrei Ciurdărescu, 
bursier „Vasile Pârvan“ al Accademiei di Romania din Roma, 
a reunit 40 de artişti rezidenţi ai academiilor internaţionale şi 
institutelor culturale din Roma, care au expus lucrări pe tema 
spaţiu – proiect – artist. Această expoziţie cu desfăşurare 
anuală neîntreruptă la Accademia di Romania reprezintă 
unicul eveniment care presupune implicarea academiilor 
şi institutelor culturale din Roma într-o manifestare unitară şi 
inedită de promovare a artei internaţionale tinere.
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Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano di Cremona e Lodi, Centro 
Incontri Diplomatici – Cremona, Muzeul Naţional de Istorie 
a României, Arhivele Naţionale ale României şi Universitatea 
„Babeş–Bolyai“ din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Primăria 
oraşului Cremona şi sub patronajul Ambasadei României în 
Republica Italiană, al Consulatului General al României la 
Milano, al Regiunii Lombardia, al Provinciei Cremona şi al 
Primăriei oraşului Cremona. 

Institutul Cultural Român de la Varşovia
- Sărbătoarea Culturii Române la Gdánsk - două 
săptămâni de evenimente româneşti la Marea Baltică (30 
mai-10 iunie)
Împreună cu Teatrul Shakespearian şi alte spaţii culturale din 
Gdańsk, cu ampla susţinere financiară a Ministerului polonez 
al Culturii, Institutul Cultural Român de la  Varşovia a organizat 
cel mai mare şi mai complex proiect din istoria Institutului, 
care a presupus 30 de evenimente ce au prezentat 
bogăţia şi valoarea ofertei culturale româneşti în dialogul 
intercultural. Timp de două săptămâni, publicul a putut 
urmări cinci spectacole de teatru, printre care şi spectacolul 
Oidip, în regia lui Silviu Purcărete care a deschis oficial acest 
amplu festival al artei şi culturii româneşti, şaisprezece filme 
de lung şi scurtmetraj, filme de animaţie, două concerte, un 
spectacol de dans, prelegeri despre cinematografia şi arta 
românească, prelegerea despre istoria României, cu titlul 
Libertate şi democraţie în România contemporană, susţinută 
de istoricul Adam Burakowski, o întâlnire literară, expoziţii 
de fotografie şi artă contemporană şi expoziţia în aer liber 
„Ceramica de Horezu – Patrimoniul Cultural Imaterial al 
Umanităţii UNESCO“, demonstraţii de live cooking, patru 
piese de teatru radiofonic, pe texte româneşti. 

Institutul Român de Cercetare şi Cultură Umanistică de la 
Veneţia
- Expoziţia foto-documentară itinerantă, dedicată 
Centenarului Primului Război Mondial (8-31 octombrie 2015) 
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la 
Veneţia a organizat itinerarea la Cremona şi la Padova a 
expoziţiei foto-documentare „Românii şi Marele Război“,  
dedicată Centenarului Primului Război Mondial. Proiectul a 
fost implementat în anul 2014 şi s-a desfăşurat în patru etape 
(Milano, 15–25 iulie 2014; Torino, 30 octombrie–15 decembrie 
2014; Roma, 1 decembrie 2014–28 februarie 2015 şi Trieste, 8–22 
decembrie 2014). În 2015, expoziţia a prezentată în alte două 
oraşe, la Cremona şi Padova. Expoziţia şi-a propus să prezinte 
publicului larg italian implicarea românilor şi a României în 
Primul Război Mondial, cu ajutorul documentelor de arhivă, 
a fotografiilor, ilustraţiilor contemporane şi a documentelor 
de presă. Expoziţia a fost organizată de Institutul Român de Afiş – Expoziţie „Locuri unde voi fi“ a Cristinei Bolborea la Lisabona
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Ioan Holender 
© Florian Lechner

cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Institutul Cultural 
Român de la Viena a susţinut participarea la eveniment a 
criticului de teatru Marina Constantinescu şi a politologului 
Emil Hurezeanu care au susţinut un laudatio. Cuvântările au 
fost completate de interludii muzicale, interpretate de solişti 
ai  Operei de Stat din Viena. 

Institutul Cultural Român de la  Viena 
- Eveniment aniversar Ioan Holender (15 mai 2015)
Manifestarea organizată de Ambasada României la Viena 
a reunit personalităţi de marcă din Austria şi din România, 
printre care Josef Ostermayer, ministrul austriac pentru 
Artă, Cultură şi Media, care l-au omagiat pe Ioan Holender, 
directorul artistic al Festivalului Internaţional „George Enescu“ 

Certificat acordare stea lui Joan Holender 
© ICR Viena
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24 iulie-9 august / Expoziţia „Călătoria lui Ţăndărică“, la 
sediul Institutului Cultural Român de la Beijing, ca parte a 
turneului de teatru bucureştean de animaţie „Ţăndărică în 
China“, organizat în perioada 25 iulie-9 august, rezultat al 
parteneriatului cu Teatrul Naţional pentru Copii din China. 
Expoziţia a prezentat peste 50 de păpuşi, atent selecţionate 
pentru a marca principalele repere din evoluţia teatrului 
de animaţie din România, rememorând artişti şi personaje. 
La vernisaj au participat aproximativ 100 de persoane, 
copii şi adulţi. În a doua parte a evenimentului a avut loc 
un atelier de creaţie pentru copii, în care principalii actori 
mânuitori de păpuşi au făcut demonstraţii de succes cu 
personajele din spectacolul prezentat în China, Muzicanţii 
din Bremen. La vernisaj au luat parte înalte oficialităţi, 
precum Fan Jing, director al Centrului pentru planificarea 
şi organizarea evenimentelor culturale, Ministerul Culturii, 
Wang Tieshan, preşedinte interimar al Asociaţiei de Prietenie 
China-România, precum şi membrii organizaţiei Tinerilor 
Ambasadori Culturali.

AUGUST

25-31 august / Primul atelier de traduceri din limba română 
în limba chineză, organizat în cadrul seriei de evenimente 
prilejuite de participarea României la Târgul de Carte de 
la Beijing şi pentru a marca Ziua Limbii Române. Atelierul a 
fost coordonat de scriitorul şi directorul Institutului Cultural 

IULIE

14 iulie / Inaugurarea Institutului Cultural Român de la Beijing 
şi vernisajul expoziţiei de gravură „Tradiţie şi modernitate“ a 
artistului Mircia Dumitrescu şi al expoziţiei de tapiserie a artistei 
Anna Maria Orban. La eveniment au participat aproximativ 
300 de persoane, între care: Radu Podgorean, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din România, 
E.S. Xu Feihong, ambasadorul Republicii Populare Chineze 
în România, E.S. Huo Yuzhen, director în Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare Chineze şi fost ambasador 
la Bucureşti, Yang Zhi, director general adjunct în Ministerul 
Culturii, Xu Hui, viceprimarul districtului Dongcheng-Beijing şi 
alte oficialităţi din cadrul Ministerului Culturii, reprezentanţi 
ai asociaţiilor profesionale din domenii culturale, artişti, 
traducători şi jurnalişti. Au participat şi cunoscători ai culturii 
române din alte provincii ale Chinei, precum şi reprezentanţi 
ai altor institute culturale naţionale şi ambasade europene. 

17 iulie / Vizita Tinerilor Ambasadori Culturali la sediul 
Institutului Cultural Român de la Beijing. Evenimentul, la care 
au participat 22 de copii chinezi însoţiţi de 5 profesori, a 
făcut parte din cadrul Şcolii de Vară iniţiate de Organizaţia 
Tinerilor Ambasadori Culturali pentru copii cu rezultate foarte 
bune la învăţământ. Colaborarea cu Organizaţia Tinerilor 
Ambasadori Culturali va continua periodic prin programul „2 
ore în România“, conceput special pentru copii, precum şi 
prin alte evenimente. 

23 iulie – 10 august / Turneul Teatrului „Ţăndărică“ în China, 
cu zece reprezentaţii ale spectacolului Muzicanţii din Bremen 
realizat de Attila Vizauer, în oraşele Beijing, Tianjin, Jinan şi 
Chengdu. Evenimentul a făcut parte din parteneriatul oficial 
cu durata de 5 ani, semnat la începutul anului 2015 între 
Teatrul de Animaţie „Ţăndărică“ şi Teatrul Naţional pentru 
Copii din Beijing. 

14 iulie / Ioana Drăgan, directorul Direcţiei Generale 
Reprezentanţe în Străinătate şi Yang Zhi, director adjunct 
în cadrul Ministerului chinez al Culturii inaugurează sediul 
Institutului Cultural Român de la Beijing  © ICR Beijing
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Român de la Beijing, Constantin Lupeanu, de directorul 
Departamentului de Limba Română din cadrul Radio China 
Internaţional, Wu Min, şi de traducătoarea Wu Xiaoyu. Ediţia 
Târgului din acest an a fost prima la care a participat şi o 
delegaţie din partea României.

27 august / Proiecţia spectacolului Funcţionarul destinului 
de Horia Gârbea, făcând parte din repertoriul Teatrului 
Nottara din Bucureşti, cu titrarea în limba chineză, la Sala de 
Teatru din cadrul Centrului Cultural al Primăriei Dongcheng. 
Proiecţia a fost urmată de discuţii şi dezbateri pe marginea 
spectacolului, a piesei şi a dramaturgiei româneşti şi de 
prelegerea „Tendinţele principale din literatura română 
contemporană“ susţinută de dramaturgul Horia Gârbea.

31 august / Eveniment de inaugurare a Bibliotecii Institutului 
Cultural Român de la Beijing care, împreună cu Biblioteca 
Catedrei de Limbă Română a Universităţii de Limbi Străine din 
Beijing, constituie importante surse de informare a publicului 
interesat de cultura română.

SEPTEMBRIE 

16 septembrie–16 octombrie / Expoziţia „Cărţile de la Vidra – 
Plângând de-atâta frumuseţe“ de Carolina Ilica, organizată 
de Institutul Cultural Român de la Beijing la sediu. Această 
expoziţie de cărţi neconvenţionale (pictate pe obiecte 
tradiţionale de lemn sau brodate pe ştergare) a atras prin 
originalitate. În afara vernisajului au mai avut încă două 
evenimente. Primul a fost întâlnirea doamnei Carolina Ilica 
cu studenţii chinezi care învaţă limba română la Facultatea 

de limbi străine din Beijing. Cel de al doilea eveniment a 
fost întâlnirea cu scriitorii chinezi, în cadrul căreia au avut 
loc dezbateri cu privire la punctele comune ale poeziei 
româneşti şi chineze, dar şi felul în care sunt receptate 
traducerile literare din limba română şi din limba chineză. 

23-27 septembrie / Institutul Cultural Român de la Beijing 
a susţinut participarea artiştilor români Ileana Ştefănescu, 
Mihai Ţopescu, Silvia Trăistaru şi Şerban Teodor Vrăbiescu 
la cea de-a VI-a ediţie a Bienalei Internaţionale de Artă de 
la Beijing. În cadrul Bienalei au fost selecţionate operele a 
opt artişti plastici români. Cei patru artişti mai susmenţionaţi 
au participat la deschiderea oficială a Bienalei şi la 
evenimentele conexe pregătite de organizatori. Astfel au 
avut ocazia să ia legătura cu artişti din întreaga lume, dar în 
primul rând cu artişti chinezi.

28 septembrie-2 octombrie / Expoziţia „Prietenia româno-
chineză reflectată în domeniul filateliei şi numismaticii“ 
organizată în sala de expoziţii a sediului Institutului Cultural 
Român de la Beijing. Expoziţia a inclus planşe cu timbre şi 
plicuri, cataloage, pliante, medalii, monede şi plachete 
de la diferite expoziţii, care au fost organizate în România, 
precum şi în China. Timbrele, medaliile, monedele reflectă 
cele mai însemnate evenimente comune româno-chineze, 
iar plicurile au fost realizate cu ocazia primelor zboruriri 
aeriene dintre cele două ţări. Obiectele expuse fac parte 
din colecţiile personale ale lui Alexandru Bartoc şi ale lui Luo 
Dongquan.

30 august / Ziua Limbii Române, Târgul Internaţional de Carte de 
la Beijing.Constantin Lupeanu, directorul ICR Beijing, deschizând 

conferinţa dedicată Zilei Limbii Române 
© ICR Beijing

28 septembrie-2 octombrie / Expoziţia „Prietenia româno-chineză 
reflectată în domeniul filateliei şi numismaticii“, sediul ICR Beijing. 
Timbre expuse în cadrul expoziţiei 
© ICR Beijing
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Asociaţiei Tinerilor Ambasadori Culturali au avut ocazia 
să afle mai multe lucruri despre România. În prima parte 
a evenimentului au vizitat sala de expoziţii, unde se afla 
expoziţia „Cărţile de la Vidra. Plângând de atâta frumuseţe“, 
autor Carolina Ilica. Vizita expoziţiei a fost o experienţă 
inedită, dat fiind specificul lucrărilor. A urmat o prezentare 
cu date generale despre România şi o sesiune de întrebări şi 
răspunsuri. Tinerii cu vârste între 8 şi 12 ani au venit însoţiţi de 
părinţii lor, care s-au bucurat la fel de mult de prezentare şi 
de expoziţie.

NOIEMBRIE 

4-10 noiembrie 2015 / Tradiţii estetice şi valori spirituale 
în literatura şi tapiseria română contemporană. Institutul 
Cultural Român de la Beijing a organizat la sediul său în data 
de 5 noiembrie vernisajul expoziţiei de tapiserii realizate de 
Lia-Maria Andreiţă. În cadrul vernisajului, artista a susţinut 
prelegerea „Tradiţii estetice în tapiseria românească“, iar 
la sfârşitul evenimentului a prezentat tehnicile tradiţionale 
româneşti de ţesut, vorbind despre alegerea materialelor, 
tehnicilor de vopsire a firelor şi cele două tipuri de războaie 
de ţesut – orizontal şi vertical, motivele folosite în diverse 
părţi ale ţării ş.a. În data de 6 noiembrie, la sediul Institutului 
Cultural Român de la Beijing, scriitorul şi jurnalistul Ion Andreiţă 
a susţinut prelegerea „Valori spirituale în literatura română 
contemporană“, în care a vorbit despre evoluţia literaturii 
române, în special în ultimele decenii. Publicul a fost format 
din specialişti, profesori de la Catedra de limba română a 
Universităţii de Limbi Străine din Beijing, reprezentanţi ai 
editurilor, scriitori, traducători din limba română în limba 
chineză, studenţi români. Prezentarea s-a încheiat cu un 
recital de poezie: Xu Wende a recitat Seara pe deal de 
Mihai Eminescu (în limba română), iar Ion Andreiţă, poezia 
Diferenţa de fus orar, tradusă din limba chineză împreună 
cu domnul Xu Wende. În data de 9 noiembrie, cei doi 
artişti au fost invitaţi la Uniunea Scriitorilor din China, unde 
s-au întâlnit cu scriitori chinezi, cu care au discutat despre 
evoluţia literaturii contemporane şi importanţa promovării 
traducerilor literare din română şi din chineză. S-a discutat şi 
despre organizarea unor vizite reciproce în anul 2016, pentru 

OCTOMBRIE

11-25 octombrie / Susţinerea participării lui Alexandru Şipa 
la Jazz Directors Tour and Forum in China. Institutul Cultural 
Român de la Beijing a susţinut participare la eveniment. În 
cadrul acestui tur directorii de festivaluri de jazz din ţările 
central şi est europene au avut ocazia să se întâlnească 
cu directorii de festivaluri de jazz din China şi să participe la 
cele trei mari festivaluri de jazz din China: Beijing (dedicat 
formaţiilor din partea de nord a Chinei), Shanghai (pentru 
formaţiile din partea centrală a Chinei) şi Guangzhou (la 
care participă formaţii din sudul Chinei). Invitaţii au avut 
astfel posibilitatea să cunoască specificul muzicii de jazz din 
China şi să stabilească contacte în vederea unor viitoare 
colaborări. În data de 13 octombrie, Alexandru Şipa a susţinut 
la sediul reprezentanţei o prelegere despre specificul jazz-ului 
românesc, a fost însoţită de numeroase exemple muzicale 
ce au fost foarte bine primite de public.

12-15 octombrie / Seria de conferinţe pe teme economice 
„România competitivă“ desfăşurate la sediul reprezentanţei 
(12 octombrie) şi la sediul Academiei de Ştiinţe Sociale din 
Shanxi (Xian, 15 octombrie). Conferinţele au fost susţinute 
de cercetătorii ştiinţifici Emilian M. Dobrescu şi Edith Mihaela 
Dobre. Aceştia au prezentat la Beijing şi la Xian prelegerile cu 
temele: „25 de ani de tranziţie“ şi „Locul României în Economia 
Mondială“. La Xian au mai prezentat şi temele: „Theories of 
Growth and Growth Poles of the Planet“ şi „Globalisation. 
Integration. Regionalisation. Personal Point of View“ – toate 
cele patru teme prezentate au avut prezentările power 
point în limba chineză. La conferinţa organizată la sediul 
reprezentanţei au participat cercetători ai Academiei de 
Ştiinţe Sociale din Beijing, dar şi din alte institute de cercetare. 
La conferinţa de la Xian au participat membri ai Academiei 
de Ştiinţe Sociale din Shanxi, evenimentele fiind special 
gândite pentru specialiştii în domeniu. Fiecare întâlnire s-a 
terminat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri, dând astfel 
ocazia publicului să afle detalii despre temele prezentate şi 
despre situaţia României. 

15 octombrie / Două ore în România. Institutul Cultural 
Român de la Beijing a organizat la sediul său un eveniment 
pentru copii. În cadrul acestui eveniment o parte din membrii 
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o parte din profesorii şcolii, împreună cu directorul adjunct. 
Institutul Cultural Român de la Beijing a organizat la sediul său, 
în data de 11 noiembrie, un eveniment pentru copii. Tema a 
fost „Limba şi literatura română“. Tinerii cu vârste între 8 şi 12 
ani au fost însoţiţi de părinţii lor. Prima parte a evenimentului 
a constat într-o prezentare despre limba şi literatura română. 
În a doua parte a evenimentului, elevii au interacţionat cu 
referenţii Institutului Cultural Român de la Beijing şi au învăţat 
câteva expresii în limba română.

20 noiembrie 2015 / Degustare de vinuri româneşti „Wine 
Tasting Road Show/Caravana de degustare de vinuri“, la 
sediul Institutului Cultural Român de la Beijing. Evenimentul 
a fost organizat de reprezentanţa din Beijing a Camerei de 
Comerţ şi Industrie Bucureşti, care a invitat reprezentanţii 
cramelor Mennini (zona Drăgăşani) şi Grada Vine (Republica 
Moldova). Reprezentanţii celor două crame au participat 
înainte de evenimentul organizat la sediul Institutului Cultural 
Român de la Beijing, la Târgul Internaţional de Vinuri de la 
Shanghai, iar apoi au avut evenimente de promovare şi 
în oraşele Wuhan, Xian şi Tianjin. Prezentarea vinurilor a 
fost făcută de Florin Voica, somelier profesionist. La final, 
invitaţii s-au bucurat de un bufet cu preparate chinezeşti şi 
occidentale şi au degustat vinurile româneşti. Evenimentul 
a atras un public numeros, format din specialişti în domeniu 
şi posibili investitori, dar şi public larg, interesat de vinurile 
româneşti.

întâlniri cu traducători şi reprezentanţi ai editurilor.

6 noiembrie 2015 / Prelegere „Contribuţia filateliei româneşti 
la cunoaşterea României“ şi prezenţa ţării noastre la Expoziţia 
filatelică naţională chineză. Institutul Cultural Român de la 
Beijing a organizat la sediul său, în data de 6 noiembrie o 
prezentare susţinută de renumitul filatelist român Alexandru 
Bartoc, care a vorbit despre contribuţia filateliei româneşti 
la cunoaşterea României peste hotare. Prezentarea a 
început cu prima marcă românească, „Cap de bour“ (1858, 
apărută în Moldova) şi a continuat cu mărci poştale emise 
de Poşta Română. Publicul a fost format în mare parte din 
specialişti. Alexandru Bartoc a fost prezent cu exponate şi în 
cadrul Expoziţiei Filatelice Naţionale Chineze, unde România 
şi Coreea de Sud au avut statutul de invitaţi de onoare. Cu 
această ocazie, a primit din partea organizatorilor două 
diplome, câte una pentru fiecare colecţie adusă şi expusă. 
Prima colecţie a fost dedicată prieteniei sino-române, iar a 
doua a fost dedicată primul zbor direct Bucureşti-Beijing. 

9-11 noiembrie 2015 / Programul “Două ore în România”. În 
data de 9 noiembrie, reprezentanţii Institutului Cultural Român 
de la Beijing au vizitat Şcoala Generală Fangchengyuan. 
În cadrul vizitei, referentul principal relaţii Elena Maria 
Olga Racu a prezentat elevilor adunaţi în amfiteatrul şcolii 
informaţii despre România. La sfârşitul prezentării a avut loc 
o sesiune de întrebări şi răspunsuri – o bună oportunitate de 
a interacţiona cu copiii. Au fost prezenţi peste 100 de elevi şi 

6 noiembrie / Tradiţii estetice şi valori spirituale în literatura şi 
tapiseria română contemporană. De la stânga la dreapta: 

Constantin Lupeanu, directorul ICR Beijing, scriitorul Ion Andreiţă, 
scriitorul Xu Wende, cunoscut traducător de limba română 

© ICR Beijing

20 noiembrie / Degustare de vinuri româneşti „Wine Tasting 
Road Show/Caravana de degustare de vinuri“, sediul ICR 
Beijing. Florin Voica,preşedintele Asociaţiei Sommelierilor din 
România prezentând soiurile de vin românesc 
© ICR Beijing
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9-12 decembrie / Institutul Cultural Român de la Beijing a 
organizat  două conferinţe cu titlul „De la Nicolae Grigorescu 
la Corneliu Baba“, una desfăşurată la sediul reprezentanţei 
şi cealaltă la Universitatea de Limbi Străine, Facultatea de 
Limbi şi Culturi Străine. Cele două conferinţe au fost susţinute 
de Wang Chuan, profesor universitar, pictor şi scriitor din 
oraşul Zhenjiang, provincia Jiangsu. În cadrul acestora a 
fost prezentată evoluţia picturii româneşti de la Nicolae 
Grigorescu, unul dintre fondatorii picturii româneşti moderne, 
şi până la Corneliu Baba, un maestru al curentului realist în 
pictură.

12-17 decembrie / Institutul Cultural Român de la Beijing a 
organizat la Universitatea de Muzică din Beijing un recital de 
vioară solo al violonistului Alexandru Tomescu. În program: 
J.S. Bach – Gavotă şi Gigă, G. Enescu – Lăutarul, G. Bacewicz 
– Capriciul polonez, F. Kreisler – Recitativ şi Scherzo Capriccio, 
N. Paganini – Capriciul 20, C. Porumbescu – Balada. Cu 
această ocazie, Alexandru Tomescu a susţinut un master 
class pentru studenţii Universităţii de Muzică din Beijing.

28 noiembrie-1 decembrie 2015 / Expoziţie de fotografii şi 
arta machiajului „Amazing Women of Beijing“. În data de 28 
noiembrie, la sediul Institutului Cultural Român de la Beijing a 
avut loc vernisajul expoziţiei de fotografie „Amazing Women 
of Beijing“, expoziţie organizată de Călin Fashion Academy.

DECEMBRIE 

2-5 decembrie / Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Institutul 
Cultural Român de la Beijing a organizat expoziţia de fotografie 
„România şi China pitorească“, expoziţie curatoriată de 
Ştefan Tóht şi Ovi D. Pop. Evenimentul a făcut parte din seria 
de acţiuni organizate împreună cu Ambasada României 
în Republica Populară Chineză. Odată cu expoziţia de 
fotografie, au fost organizate întâlniri de lucru. Au fost expuse 
100 de fotografii color şi alb-negru, realizate de artişti fotografi 
din România şi China (50 de fotografii aparţinând artiştilor 
români, 50 artiştilor chinezi). Fotografiile au ilustrat peisaje, 
clădiri inedite, precum şi datini şi obiceiuri din cele două ţări.

15 decembrie / Recital Alexandru Tomescu, Universitatea de 
Muzică din Beijing. Alexandru Tomescu pe scena Universităţii 
de Muzică din Beijing.

28 noiembrie / Expoziţia de fotografii şi arta 
machiajului „Amazing women of Beijing”.  

Vernisajul expoziţiei, sediul ICR Beijing. Publicul 
participant la eveniment.
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30 ianuarie / Cea de-a şasea etapă a seriei de întâlniri între 
regizorii români de film şi publicul german, iniţiată de Institutul 
Cultural Român de la Berlin şi prezentată sub titlul „New 
Romanian Films“, a fost organizată la cinematograful de 
artă FsK Berlin şi a cuprins proiecţia scurtmetrajelor: Copacul 
(r. Mihai Sofronea), Colecţia de arome (r. Igor Cobileanski), 
Excursie (r. Adrian Sitaru), Jurnal #2 (r. Adina Pintilie), 12 
Minute (r. Nicolae Constantin Tănase), Horsepower (r. daniel 
Sandu), Să mori de dragoste rănită (r. Iulia Rugină), O umbră 
de nor (r. Radu Jude), Fals pozitiv (r. Octav Chelaru), O 
lume nouă (r. Toma Peiu şi Luiza Pârvu), Claudiu şi crapii (r. 
Andrei Tănase). La eveniment au fost prezenţi regizorii Mihai 
Sofronea, Octav Chelaru şi Andrei Tănase. Cinematograful 
FsK din Berlin-Kreuzberg face parte din reţeaua Europa 
Cinemas, finanţată de programul MEDIA al Uniunii Europene. 
Prin programul „New Romanian Films“, Institutul Cultural 
Român de la Berlin creează o platformă de prezentare 
a celor mai recente filme româneşti într-un cinematograf 
de artă din capitala germană, prilejuind astfel întâlnirea 
publicului german cu cineaşti români din noul val, dar şi din 
alte generaţii.

FEBRUARIE

1-28 februarie / „Luna filmului românesc la Hamburg. Filmland 
Rumänien la B-Kino“, la cinematograful de artă B-Kino din 
Hamburg. Au fost proiectate filmele: 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile 
(r. Cristian Mungiu), Poliţist, adjectiv (r. Corneliu Porumboiu), 
Moartea domnului Lăzărescu (r. Cristi Puiu), Reconstituirea 
(r. Lucian Pintilie), Marţi, după Crăciun (r. Radu Muntean), 
Videogramele unei revoluţii (r. Andrei Ujică şi Harun Farocki), 
Al doilea joc (r. Corneliu Porumboiu), Eu când vreau să fluier, 
fluier (r. Florin Şerban), Meandre (r. Mircea Săucan), A fost 
sau n-a fost (r. Corneliu Porumboiu). 

5-15 februarie / Participarea românească la Berlinale - 
Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, prin prezenţa 
echipelor filmelor Aferim! (r. Radu Jude), câştigător al 
premiului „Ursul de Argint“ pentru regie, şi De ce eu? (r. 
Tudor Giurgiu). Producătoarea Ioana Drăghici şi regizoarea 
Ruxandra Ghiţescu au participat în cadrul secţiunii „Berlinale 
Talents“, secţiune dedicată tinerelor talente din domeniul 

IANUARIE

15 ianuarie / Spectacolul de teatru „Amalia respiră adânc“ 
de Alina Nelega, cu actriţa Anca Hanu, în regia lui Tudor 
Lucanu, la sediul Institutului Cultural Român „Titu Maiorescu“ 
de la Berlin. evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei 
Culturii Naţionale.

22 ianuarie-20 februarie / În continuarea programului cadru 
„100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial“, demarat 
în anul 2014, Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de 
la Berlin a organizat expoziţia „Un altfel de război. Clipe de 
pace pe frontul din Nordul Italiei“, în spaţiul expoziţional al 
Institutului Cultural Italian din Berlin. Expoziţia a fost vernisată 
în prezenţa prof. Aldo Venturelli, director al Institutului 
Cultural Italian Berlin, Giovanni Pugliese, prim colaborator 
al Ambasadei Italiei la Berlin, dr. Horaţiu Bodale (curator) 
şi dr. Ovidiu Muntean (şef secţie Colecţii şi Studii Istorice, 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei). Au fost prezentate 
fotografii realizate în spatele frontului sau în momentele de 
repaos, dintre două bătălii: poze camaradereşti de gup, 
imagini din spitalele de campanie, fotografii de familie 
făcute în timpul permisiilor, portrete de soldaţi sau fotografii 
realizate în diverse ateliere şi ferme, menite să susţină efortul 
de război.

29 ianuarie / Concert de muzică clasică susţinut de 
violoncelistul Andrei Ioniţă şi de pianista Naoko Sonoda, 
la sediul Institutului Cultural Român „Titu Maiorescu“ de la 
Berlin. Evenimentul a făcut parte din programul de concerte 
organizate la sediu, la care sunt invitaţi muzicieni români 
din Berlin şi din spaţiul european, deja afirmaţi sau în curs 
de afirmare. Din program: Sonata pentru violoncel, op.8 
de Zoltán Kodály şi Concertul pentru violoncel, op. 104 de 
Antonín Dvořák. 
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cinematografic. Institutul Cultural Român a susţinut prezenţa 
la Berlin şi a jurnaliştilor: Raluca Pantea şi Maria Ciurea (Digi 
TV), Diana Pârvulescu (Mediafax), Maria Coman (Antena 1) 
şi Florin Ghioca (Adevărul). 

10 februarie / Concert de muzică clasică susţinut de Jacques 
Thibaud Trio, în cadrul programului de concerte organizate 
la sediu, la care sunt invitaţi muzicieni români din Berlin şi din 
spaţiul european, deja afirmaţi sau în curs de afirmare. Trio 
Jacques Thibaud: Bogdan Jianu (violoncel), Burkhard Maiss 
(vioară) şi Hannah Strijbos (violă). 

27 februarie / Concert de muzică clasică, organizat cu 
ocazia sărbătorii Mărţişorului, susţinut de pianistul Victor 
Nicoară şi de violonistul Vlad Maistorovici. Din program au 
făcut parte Sonata a II-a de Ferruccio Busoni, Sonata pentru 
pian şi vioară de Leonard Bernstein, Sonata a III-a de George 
Enescu. Doamnele şi domnişoarele prezente la concert 
au primit mărţişoare realizate manual, ca simbol al venirii 
primăverii.

MARTIE

1-22 martie / Itinerarea la Dresda a expoziţiei „Constantin 
Brâncoveanu – Tradiţia continuă“, iniţial vernisată la sediul 
Ambasadei României la Berlin pe data de 27 noiembrie 2014. 
Expoziţia, realizată cu sprijinul Uniunii Arhitecţilor din România, a 
fost găzduită de Galeria de artă din cadrul Palais am Grossen 
Garten (Palatul din Marea Grădină), spaţiu de prestigiu din 
capitala Saxoniei. Cu ocazia vernisajului au fost organizate o 
prelegere susţinută de prof. univ. Augustin Ioan, Preşedintele 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi un concert de 
muzică veche susţinut de Cvartetul Flauto Dolce, format din: 
Zoltan Majo (flaut drept), Maria Szabo (flaut drept), Noemi 
Miklos (clavecin) şi soprana Mihaela Maxim. Evenimentele 
au avut drept numitor comun personalitatea şi moştenirea 
artistică a domnitorului român Constantin Brâncoveanu.

5 martie / România – invitat special la cea de-a treia ediţie 
a Salonului Dunării (Donausalon). Eveniment organizat 
de Reprezentanţa Landului Baden-Württemberg la Berlin, 
Ambasada României în Germania, Institutul Cultural Român 
„Titu Maiorescu“ de la Berlin şi ambasadele ţărilor riverane 

Dunării. Ediţia 2015 a avut loc sub genericul „Educaţia duală 
în spaţiul dunărean – contribuţie la creşterea durabilă şi la 
competitivitatea internaţională a Regiunii Dunării“, fiind 
organizat în acest sens un colocviu la care au participat 
personalităţi din domeniile economic şi administrativ. 
Colocviul a fost urmat de un concert de jazz susţinut de 
formaţia Nicolas Simion Group, în organizarea Institutului 
Cultural Român „Titu Maiorescu“ de la Berlin, pe o scenă 
amenajată în sala principală a Reprezentanţei.

12 martie-5 aprilie / Expoziţie mixtă, avându-i drept 
protagonişti pe artiştii români Daniel Djamo cu instalaţiile 
„Before the end“ / „Un ultim an în 114 minute“ şi „The 
notebook”, şi Ştefan Constantinescu, cu montajul „I Dreamt of 
You so Much That…“ / „J’ai tant reve de toi que…“. Expoziţia 
a fost găzduită de platforma alternativă KunstKraftWerk din 
Leipzig. Vernisajul a avut loc concomitent cu deschiderea 
Târgului de carte de la Leipzig.

18 martie / Prezentarea volumului cu piese de teatru 
aparţinând exclusiv unor autori români ai generaţiei 
postcomuniste, intitulat Machtspiele – Neue Theaterstücke 
aus Rumänien (Jocuri de putere – Noi piese de teatru 
din România), publicat de editura Theater der Zeit. La 
eveniment a participat dramaturgul Gianina Cărbunariu. 
Volumul, apărut sub coordonarea Irinei Wolf, conţine piese 
de Gianina Cărbunariu (Scris cu litere mari şi Sparanghel), 
Catinca Drăgănescu şi Eugen Jebeleanu (dontcrybaby), 
roxana marian (Medea sau despre fericirea conjugală) 
şi Elise Wilk (Camera 701). Irina Wolf a prezentat volumul, 
iar după lectura unor fragmente, susţinută de doi actori 
germani, a avut loc o dezbatere cu participarea Gianinei 
Carbunariu şi a publicului interesat de felul în care autoarea 
abordează problemele societăţii civile din România.

20 şi 26 martie / Prezenţa românească prin proiectul TINFOIL 
SUN (Soare staniol) la festivalul B-Seite organizat la Clubul 
pentru Arte Vizuale şi Cultură Contemporană din Mannheim. 
A avut loc un concert şi la Centrul pentru arte „Leitstelle 
im Dezernat 16“ din Heidelberg. TINFOIL SUN pune în prim-
plan arta povestirii utilizând linii melodice şi texte cântate. 
Experimentul auditiv a fost completat de proiecţii de artă 
video. 
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17 aprilie / Concert susţinut de Alina Manole Trio, organizat 
în colaborare cu Forumul German-Român din Stuttgart şi 
cu Laboratorium Stuttgart, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la 
înfiinţarea Asociaţiei Române Forum GERRUM din Stuttgart. 
trio-ul format din alina manole (voce şi chitară), Raul Kusak 
(clape) şi Claudiu Purcarin (tobe) s-a bucurat de un real 
succes la publicul prezent, cu două bisuri şi o sesiune de 
autografe la sfârşitul concertului.

17 aprilie / Manifestare dedicată personalităţii şi activităţii lui 
Heimann Hariton Tiktin (1850-1936), nume de referinţă pentru 
studiul şi promovarea limbii şi culturii române în Germania, 
membru de onoare al Academiei Române. Evenimentul a 
fost organizat la Biblioteca Albertina a Universităţii din Leipzig. 
Cu acest prilej, prof. univ. dr. Klaus Bochmann, profesor emerit 
pentru limbi romanice din cadrul Institutului de Romanistică 
al Universităţii Leipzig, a susţinut prelegerea „Un doctor din 
Leipzig revoluţionează lexicografia românească: Hariton 
Tiktin şi Dicţionarul său Român-German“. Parteneri: Catedra 
de Romanistică a Universităţii din Leipzig. 

18-23 aprilie / Patru concerte susţinute de violonista 
Mihaela Martin şi un concert al pianistului Radu Lupu în 
cadrul Festivalului Internaţional „Intonations“, organizat la 
Jüdisches Museum din Berlin. Jüdisches Museum Berlin este 
cel mai mare muzeu evreiesc din Europa şi oferă vizitatorilor 
săi o privire de ansamblu asupra a două secole de istorie 
evreiască, fiind din acest motiv una dintre atracţiile turistice 
cele mai importante ale oraşului, precum şi una dintre 
cele mai prestigioase instituţii muzeale din Berlin. Pe lângă 
componenta muzeologică, instituţia deţine şi o bibliotecă, 
o arhivă cuprinzătoare, un centru de cercetare, precum şi 
o sală de spectacole (Glashof), toate acestea fiind menite 
să ofere o imagine cât mai complexă şi mai cuprinzătoare 
asupra istoriei evreilor din Germania.

22-28 aprilie / Participarea românească la Festivalul 
Internaţional de Film goEast de la Wiesbaden – prezenţa 
regizoarei Ana Savin (filmul This Time, Last Year) şi a editorului 
Cristian Radu (realizator al montajului filmului Revelion 2014 
(r. dragoş Hanciu). Cei doi au participat la secţiunea „east-
West Talent Lab“, dedicată creării unei reţele de dezvoltare 
de proiecte cinematografice între statele Europei Centrale 

22 martie / Conferinţa „Romania in the World-system“, 
organizată la Ambasada Românei din Berlin de Institutul 
Cultural Român „Titu Maiorescu“ de la Berlin, în colaborare 
cu Freie Universität Berlin. În contextul noilor dezbateri despre 
relaţia dintre globalizare şi inegalităţi sociale, conferinţa a avut 
drept scop analiza câtorva aspecte culturale, economice şi 
politice care au influenţat decisiv poziţia României în sistemul 
mondial modern. Conferinţa a fost moderată de dr. Manuela 
Boatcă, profesor la Freie Universität Berlin, prelegerile şi 
discuţiile având loc în limba engleză. Participanţii români 
care au susţinut prezentări au fost dr. Corina Doboş, dr. Victor 
Rizescu, drd. Raluca Abăseacă, drd. Aura Moldovan şi dr. 
lucian dumitrescu.

 
APRILIE

9 aprilie-13 mai / Expoziţia „G.M. Cantacuzino – a Hybrid 
Modernist“, organizată la Muzeul Arhitecturii – Universitatea 
Tehnică din Berlin, a oferit o privire transversală asupra 
operei arhitectului, pictorului şi intelectualului George Matei 
Cantacuzino (1899-1960), o figură remarcabilă a arhitecturii 
moderne în România anilor 1930. Expoziţia, al cărei curator a 
fost arhitectul Dan Teodorovici, a inclus fotografii, lucrări de 
pictură, schiţe şi texte ale lui G.M. Cantacuzino, reflectând 
contribuţia arhitectului român asupra practicii artistice a 
generaţiilor viitoare.

14-19 aprilie / Proiecţia scurtmetrajului Have sweet dreams (r. 
Ciprian Suhar) la FilmFest Dresden, în prezenţa producătorului 
Anca Floroiu. În competiţia oficială a celei de-a 27-a ediţii a 
festivalului, pelicula românească a fost proiectată de trei ori. 

16 aprilie / Concert de muzică clasică susţinut de pianistul 
Andrei Banciu şi de violonista Ioana Cristina Goicea, în cadrul 
programului de concerte organizate la sediu, la care sunt 
invitaţi muzicieni români din Berlin şi din spaţiul european, 
deja afirmaţi sau în curs de afirmare.Cei doi muzicieni au 
interpretat compoziţii de Ludwig van Beethoven, Camille 
saint-Saëns, Ernest Chausson şi Serghei Serghievici Prokofiev. 
Andrei Banciu şi Ioana Cristina Goicea au fost îndelung 
aplaudaţi şi au susţinut şi un bis (Edward Elgar, Salut d’amour).
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30 aprilie-3 mai / Amplu program de evenimente intitulat 
„Berlin Performs“ şi dedicat performance-art-ului. Au fost 
aduse în atenţia publicului două artiste recunoscute pe 
plan internaţional: Mădălina Dan (România) şi Manar Zuabi 
(Palestina). Pe lângă intervenţiile live, în spaţiile de expunere 
de la Freies Museum şi galeria Podbielski Contemporary, au 
fost prezentate alte lucrări realizate de cele două artiste, 
oferindu-se în acest mod o privire detaliată asupra activităţii 
lor artistice. Au fost expuse desene şi instalţii video („Elevator 
Speech“) realizate de Manar Zuabi şi filme documentare sau 
înregistrări video ale unor proiecte realizate de Mădălina 
Dan în ultimii ani, împreună cu alţi artişti şi coregrafi („Mothers 
of steel“, „Cndb ocupat“, „Şcoala de vară Azuga“, „O istorie 
Fizică“). Parteneri: Freies Museum din Berlin, galeria Podbielski 
Contemporary, centrul de proiecte culturale Kunsthaus KuLe.

MAI

1-2 mai / Prezentarea expoziţiei eveniment „Destiny in 
absence“, semnată de Anamaria Avram, Sorin Manu 
şi Stanca Radu, în cadrul evenimentului jubiliar „Großer 
Frühlingsrundgang 2015“, la Centrul de artă contemporană 
Spinnerei din Leipzig. Expoziţia artiştilor români a cuprins o 
instalaţie interactivă, instalaţii de tip mixed media, pictură, 
proiecţii video, fiind deschisă publicului până în luna iulie. 
Echipa de bază a proiectului a fost formată din curatorul 
Anamaria Avram, producătorul de film Ion Sorin Manu 
şi regizorul Stanca Radu. În paralel, au avut loc sesiuni de 
dezbateri, dialoguri, proiecţii pe subiect şi prezentări ale unor 
artişti români şi proiecte reprezentative, cu artişti, curatori, 
galerişti, studenţi, oameni de cultură, colaboratori, parteneri 
şi oficialităţi, interesaţi în promovarea artei româneşti peste 
hotare. 

9 mai / Spectacol inedit cu muzică de pian, muzică 
electronică şi proiecţii video, cu participarea muzicianului 
Mischa Blanos şi a artistului vizual Paul Gliga, în cadrul 
programului de concerte organizate la sediul Institutului 
Cultural Român de la Berlin. Mischa Blanos a prezentat un 
repertoriu individual de piese, îmbinând muzica electronică 
şi muzica clasică şi incorporând, de asemenea, şi alte genuri 
muzicale, precum jazzul sau muzica tradiţională. Evenimentul 

şi de est şi Germania, prezentându-şi un proiect propriu. În 
cadrul festivalului a fost proiectat şi filmul De ce eu? (r. tudor 
Giurgiu).

29 aprilie / Prima prezentare din ciclul „Gutenberg 
multimedia“, pe teme literar-istorice, pornind de la câte un 
album tematic, de autor. Astfel, într-una din sălile Universităţii 
Humboldt din Berlin, a avut loc prezentarea multimedia a 
lucrării România Modernă. Documente Fotografice 1859-
1949 de Mihai Oroveanu şi Narcis Dorin Ion, publicată de 
editura Noi Media Print din Bucureşti, în anul 2013, în condiţii 
grafice deosebite. Prezentarea lucrării a fost susţinută de 
istoricul şi autorul Narcis Dorin Ion, secondat sub aspect tehnic 
de redactorul volumului, Irina Spirescu. Parteneri: Editura 
Noi Media Print şi Institutul de Romanistică al Universităţii 
Humboldt.

30 April–3 May 2015

 Venues:
  Freies Museum
Podbielski Contemporary
   Kunsthaus KuLe 

 
  

30 aprilie-3 mai / Afiş – „Berlin Performs“ 
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au fost proiectate filmele: Lindenfeld, o poveste de dragoste 
(8 iunie), Mănuşi roşii (9 iunie), Călătoria lui Gruber (10 iunie), 
Rosenemil – o tragică iubire (11 iunie), Un bărbat ca Eva (12 
iunie). Regizorul Radu Gabrea a participat la proiecţii şi la 
discuţii cu publicul prezent. 

18 iunie / „Schimbare în interiorul sistemului: Nicolae 
Ceauşescu – 50 de ani de la venirea la putere“, eveniment 
complex organizat la sediul Institutului Cultural Român de la 
Berlin: sesiune de comunicări, proiecţia filmului Autobiografia 
lui Nicolae Ceauşescu (r. Andrei Ujică) şi o dezbatere. 
Programul a cuprins prelegerea „Construirea consensului 
în primii ani ai regimului Ceauşescu. Lider şi societate. 
1965-1971“, susţinută de istoricul Mioara Anton; prelegerea 
„Intelectualii şi legitimarea simbolică a regimului Ceauşescu“ 
susţinută de istoricul Daniel Şandru; o prelegere susţinută de 
istoricul german Thomas Kunze, istoric, autorul unei biografii a 
lui Nicolae Ceauşescu, în prezent Însărcinat regional pentru 
Asia Centrală al Fundaţiei Konrad Adenauer; proiecţia 
filmului Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu (r. Andrei Ujică); 
o dezbatere deschisă, cu participarea publicului prezent. 

19 iunie / Omagierea filosofului Emil Cioran, la 20 de ani de 
la moarte, eveniment literar desfăşurat în cooperare cu 
Literaturhaus Berlin. A fost organizată o dezbatere despre 
viaţa şi opera gânditorului român, avându-i ca invitaţi pe 
istoricul literar Ilina Gregori şi pe istoricul şi filozoful german 
Jürgen Grosse, moderator fiind autorul şi traducătorul 
Ernest Wichner, director al Literaturhaus Berlin. În acest 
cadru, fiecare dintre cei doi invitaţi şi-a prezentat recentul 
volum referitor la opera lui Emil Cioran: Ilina Gregori, Cioran – 
sugestie pentru o biografie imposibilă (Ed. Humanitas, 2013) şi 
Jurgen Grosse, Erlaubte Zweifel – Cioran und die Philosophie/
Dubii îngăduite – Cioran şi filozofia (Editura Duncker & 
Humblot, Berlin, 2014). 

19 iunie-3 iulie / Prezentarea expoziţiei „Liquid Economy“ 
a artistului Dan Mihălţianu în cadrul Festivalului Food Art 
Week Berlin, la complexul cultural Contemporary Food 
Lab Berlin (restaurant, laborator de experimente, forum de 
socializare şi galerie de artă). Prin manifestări diverse, de 
la expoziţii de artă, fotografie, colaj şi design, la artist talks, 
sesiuni de pop-up cooking, prezentări de carte şi practici 

a avut loc cu ocazia Zilei Europei. Concertul a fost urmat de 
o recepţie însoţită muzical de un DJ Set realizat de Mihai 
Buţincu. 

14 mai / Concert de muzică clasică susţinut de pianista Luiza 
Borac în cadrul programului de concerte la sediul Institutului 
Cultural Român de la Berlin, la care sunt invitaţi muzicieni 
români din Berlin şi din spaţiul european, deja afirmaţi sau 
în curs de afirmare. Cu ocazia evenimentului, Luiza Borac 
şi-a lansat albumul intitulat Chants nostalgiques (după cele 
trei piese cu acelaşi nume compuse de Constantin Silvestri, 
înregistrate în premieră), cuprinzând lucrări şi transcripţii de 
Fritz Kreisler, Franz Schubert, Franz Liszt, Serghei Rachmaninov. 

IUNIE

2 iunie / Concert de muzică clasică susţinut de violonista 
Diana Moş la Centrul cultural Schwartzsche Villa din Berlin. 
Recitalul Dianei Moş a avut la bază un dialog între Partita 
I în şi minor BWV 1002 de Bach şi lucrări contemporane 
pentru vioară. Violonista a ales lucrări ale unor compozitori 
contemporani din România (Dan Dediu, Nicolae Brânduş, 
Cornel Ţăranu), Germania (Gabriel Iranyi) şi Anglia (Gwyn 
Pritchard), unele dintre piese fiind cântate în premieră 
germană sau în primă audiţie absolută. La concert au fost 
prezenţi compozitorii Gabriel Iranyi şi Gwyn Pritchard. 

8-12 iunie / Retrospectivă Radu Gabrea la cinematograful de 
artă Filmkunst 66 din Berlin. În Sala mare a cinematografului 

9 mai / Concert Mischa Blanos, Goodbye Grünewald 
© Oana Popa
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categorii de public: expoziţia de pictură „Şi ieri a fost azi“ 
(curator Erwin Kessler); expoziţia de design „Untamed Skin“ 
completată de un târg de design contemporan; spectacolul 
de dans contemporan Zic Zac; eveniment literar dedicat 
Jurnal-ului lui Mihail Sebastian, cu participarea traducătorului 
şi sociologului Roland Erb şi a actorului german Jochen Nix; 
proiecţia filmului documentar Toto şi surorile sale (r. alexander 
Nanău). Expoziţia „Şi ieri a fost azi“ a fost vernisată în data de 
26 iunie în prezenţa preşedintelui Institutului Cultural Român, 
Radu Boroianu, şi a cuprins o selecţie de 30 de picturi din 
colecţia de artă contemporană Daniel Ştefănică. Lucrări ale 
unor artişti precum Florin Tudor, Dumitru Gorzo, Anca Mureşan, 
Gili Mocanu, Tara von Neudorf, Simona Vîlea, Traian Boldea, 
Ecaterina Vrana, Codruţa Cernea, Florin Ciulache au fost 
expuse pe simezele halei expoziţionale, oferind o imagine 
complexă şi cuprinzătoare nu doar asupra picturii româneşti 
a ultimelor două decenii, ci şi asupra drumului colecţionarului 
şi al societăţii româneşti de după 1989. În deschiderea serii 
au luat cuvântul Dr. Robert Bock, directorul AusstellungsHalle 
1A, Cristina Hoffman, directorul Institutului Cultural Român din 
Berlin, precum şi Erwin Kessler, curatorul expoziţiei.

IULIE

10-14 iulie / Participarea formaţiei Nightlosers la Festivalul Zelt 
Musik Festival 2015 din Freiburg, prin susţinerea mai multor 
concerte. Festivalul, organizat anual din 1983 de Zelt Musik 
GmbH, are loc pe colinele de la intrarea în oraşul Freiburg şi 
cuprinde aproximativ 150 de evenimente care reprezintă un 
maraton cultural cu un program divers. 

de tip performance, festivalul a evidenţiat diversele mituri, 
simboluri sau situaţii care implică mâncarea, impactul ei 
social şi impactul ei asupra identităţii culinare a diverselor 
culturi. Expoziţia solo a artistului Dan Mihălţianu a avut loc 
în NR Projects a Contemporary Food Lab Berlin şi a inclus: 
instalaţia interactivă „Bar/Archive“; instalaţia performativă 
„Pocket Revolution“ – o colecţie de sticle cu spirtoase create 
de artist în parteneriat cu MAGMA Contemporary Medium, 
Sf. Gheorghe, România; volumul/catalogul artistic „Liquid 
economy“; instalaţii video şi de sunet. 

26 iunie-7 iulie / Zilele Culturii Române la Frankfurt am Main, 
serie de şase evenimente inedite adresate mai multor 

19 iunie-3 iulie / Afiş - Expoziţie „Liquid Economy“ 

26 iunie-7 iulie / Vika Tonu şi public Expoziţie „Untamed Skin“, 
Zilele Culturii Române Frankfurt  
© ICR Berlin
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Project-Management Skills e.V, în cooperare cu Haus der 
Kulturen der Welt (Casa Culturilor Lumii) din Berlin, având 
sprijinul Însărcinatului Guvernului Federal pentru Cultură 
şi Mass-Media, al Goethe Institut, al Ambassadors Club şi 
al Institutului Polonez din Berlin. Forecast Forum s-a aflat 
sub patronajul ministrului german de Externe, Frank-Walter 
Steinmeier, precum şi al Secretarului General al Consiliului 
Europei, Thorborn Jagland. 

28 august-30 septembrie / Inaugurarea galeriei şi a 
bibliotecii din noul sediul al Institutului Cultural Român de 
la Berlin. În spaţiul expoziţional a fost organizată o expoziţie 
a tânărului artist român Valentin Duceac în cadrul căreia 
au fost prezentate o serie de sculpturi realizate în bronz. 
Deschiderea noii biblioteci, care conţine câteva mii de 
volume, a fost marcată prin prezentarea celui mai recent 
roman al autoarei de origine română Carmen Francesca 
Banciu, Leichter Wind im Paradies (Briză în paradis), publicat 
la începutul anului 2015 la editura PalmArtPress.

SEPTEMBRIE

16-20 septembrie / Participarea românească la cea de-a 
XII-a ediţie a târgului de artă Berliner Liste, organizat în paralel 
cu o altă manifestare importantă din domeniul artelor vizuale, 
Berlin Art Week. Galeria 418 Contemporary Art din Bucureşti 
a fost singura galerie din România selectată să participe 
la acest târg de artă şi a prezentat lucrări ale tinerilor artişti 

13 iulie / Participarea regizorului de teatru şi dramaturgului 
Gianina Cărbunariu la evenimentul de prezentare a 
proiectului „Human Trafficking/Menschenhandel“ organizat 
la Freiburg de Theater Freiburg şi de Teatrul Mic din Bucureşti. 
La discuţie a luat parte şi regizorul german Clemens 
Bechtel, care a analizat, împreună cu regizoarea româncă, 
direcţiile teatrului contemporan românesc şi implicaţiile 
proiectului în societatea românească. „Human Trafficking/
Menschenhandel“ reprezintă un proiect internaţional de 
teatru care pune accentul pe originile, cauzele, structurile 
şi consecinţele traficului uman. Partenerii de proiect, Teatrul 
Mic, prin Gianina Cărbunariu, şi Teatrul Freiburg, prin Clemens 
Bechtel, s-au reunit într-o cercetare a subiectului atât în 
Germania, cât şi în România. Cei doi au discutat cu experţi şi 
persoane conectate subiectului, au documentat şi colectat 
imagini, sunete, texte şi scene. Materialul documentar a dus 
la realizarea a două lucrări teatrale independente, care au 
făcut constant referire una la cealaltă. Ambele producţii vor  
fi prezentate în 2016 la Freiburg şi la Bucureşti. 

AUGUST

1 august / Concert susţinut de Chişinău Youth Orchestra în 
cadrul Festivalului Kultursommer Nordhessen Kassel, organizat 
la Kongress Palais – Stadthalle, avându-l ca invitat special pe 
violonistul Ilian Gârneţ din Republica Moldova. Din program: 
Dansuri din Galánta de Zoltán Kodály, Concert de violină 
de Jean Sibelius, Simfonia a V-a de Piotr Ilici Ceaikovski. 
Concertul va rămâne în istorie ca prima participare a 
unei orchestre naţionale de tineret din Moldova la unul 
din cele mai importante evenimente culturale organizate 
în Germania. Ediţia 2015 a festivalului a însumat peste 100 
de concerte şi spectacole cu divers conţinut artistic, de la 
recitaluri solo până la muzică de operă. Pe lângă Orchestra 
de Tineret a Moldovei, la festival au participat Orchestrele de 
Tineret din Portugalia, Israel şi Australia. 

28-30 august / Prezenţa artistei de origine română Noémi 
Zajzon la Forecast Forum organizat la Haus der Kulturen der 
Welt (Casa Culturilor Lumii) din Berlin, cu proiectul „Encounters 
of Diasporic Futures“. Recent înfiinţata platformă Forecast 
Forum este rezultatul cooperării dintre firma berlineză de 

28 august-30 septembrie / Valentin Duceac, Expoziţie „InVisible“, 
inaugurare galerie ICR Berlin
© Oana Popa
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autoarea volumului Omul fără patrie–Hans Bergel, Viaţa şi 
opera, şi Hans Bergel însuşi, care a citit fragmente în limba 
germană şi în limba română din volumul Verlorener Horizont 
(Orizont pierdut; 2012), cuprinzând 50 de poezii româneşti în 
traducerea sa.

OCTOMBRIE

5-9 octombrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de 
la Berlin şi-a promovat activitatea în cadrul reţelei de metrou 
berlineze, prin intermediul programului BerlinerFenster. Un 
spot de promovare a activităţii Institutului Cultural Român 
Berlin, cu o durată de 15 secunde, a fost transmis de 80 de 
ori pe parcursul a 5 zile, de luni până vineri, în intervale orare 
de vârf, în toată reţeaua de metrou din Berlin. Programul 
Berliner Fenster, un sistem de televiziune cu circuit închis 
care funcţionează pe ecrane instalate în metroul din Berlin, 
oferiă ştiri, informaţii generale şi publicitate, într-un interval 
de 15 minute (durata minimă calculată pentru o călătorie). 
Conform statisticilor, spotul a fost vizualizat de 3.203.570 de 
călători. 

6 octombrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de 
la Berlin a inaugurat noul sediul din Berlin mitte cu o serie 
de evenimente organizate sub forma unei nopţi lungi a 
culturii române. Expoziţia „Analoge Welten“ a importantului 
artist de origine română Michael Lassel, a fost deschisă 
de curatorul expoziţiei, dr. Kuno Schumacher. Au urmat 
cuvintele din partea oficialităţilor invitate: preşedintele 
Institutului Cultural Român, Radu Boroianu, Excelenţa Sa, 
Ambasadorul României la Berlin, Emil Hurezeanu, Secretarul 
de stat Radu Podgorean, consilierul prezidenţial, dr. Lazăr 
Comănescu, omologi din partea Ministerului de Externe 
German, preşedinta EUNIC Berlin şi directoarea Institutului 
Cultural Român de la Berlin, Cristina Hoffman. A urmat un 
recital muzical şi de poezie susţinut de Oana Cătălina Chiţu 
(voce), Michael Abramovich (pian) şi de actorul Dan Nuţu; 
un performance culinar-artistic cu poetul Mircea Dinescu; 
un Live Set cu DJ Mihai Buţincu şi o selecţie de scurtmetraje 
româneşti: Ramona (r. Andrei Creţulescu), Arta (r. andrian 
Sitaru), Omulan (r. Matei Branea), Vera (r. Dorian Boguţă), 
În care eroina se ascunde şi apoi are parte de o întâlnire 

Ştefan Radu Creţu, Cristian Răduţă, Maria Manea Bordeanu, 
Petrică Ştefan şi Anca Bodea, participarea românească fiind 
sprijinită de Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de la 
Berlin. Proiectul a făcut parte dintr-un demers mai amplu 
demarat de Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de la 
Berlin, prin care se propune încurajarea participării artiştilor şi 
galeriilor româneşti la manifestări prestigioase din domeniul 
artelor vizuale din spaţiul german şi din cel elveţian.

16-17 septembrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ 
de la Berlin a susţinut participarea scriitorului Norman Manea 
la Festivalul Internaţional de Literatură de la Berlin, una dintre 
cele mai prestigioase şi ample manifestări literare. În cadrul 
programului festivalului, care s-a desfăşurat în perioada 9-19 
septembrie 2015, scriitorul român a susţinut lecturi în data de 
16 şi 17 septembrie, la sediul Institutului Cultural Român „Titu 
Maiorescu“ de la Berlin, în colaborare cu Literaturhaus Berlin, 
şi în cadrul Internationales Literaturfestival Berlin, în foaierul 
Haus der Berliner Festspiele. În cadrul evenimentului, Norman 
Manea a citit din cel mai recent volum al său, Wir sind alle 
im Exil (Suntem cu toţii în exil), apărut în acest an la editura 
germană Hanser, şi din eseul său Monumentele ruşinii.

18 septembrie / Prezentarea ediţiei germane a volumului lui 
Corneliu Coposu, Jurnal din vremuri de război, publicat în 
cursul anului 2015 la Editura Mica Valahie, sub titlul Journal 
aus den Zeiten des Krieges, în traducerea prof. Michael 
Werner, la sediul Institutului Cultural Român „Titu Maiorescu“ 
de la Berlin. Au intervenit Mircea Mureşanu, preşedintele 
Asociaţiei Creştin Democrate „România de Mâine“, Ionuţ 
Gherasim, fost şef de cabinet al lui Corneliu Coposu şi director 
executiv al Fundaţiei „Corneliu Coposu“, Nicole Grama, 
reprezentanta în România a Fundaţiei „Hans Seidel“, şi dr. 
Marin Pop, cercetător ştiinţific la Muzeul Judeţean Zalău. 
A fost vernisată, de asemenea, expoziţia „20 de ani fără 
Corneliu Coposu“, realizată de Asociaţia Creştin-Democrată 
„România de Mâine“.

23 septembrie / Seară omagială la sediul Institutului Cultural 
Român „Titu Maiorescu“ de la Berlin dedicată scriitorului, 
eseistului, publicistului şi traducătorului sas Hans Bergel, 
care a împlinit pe data de 26 iulie 2015 vârsta de 90 de 
ani. Au luat cuvântul prof. Renate Windisch-Middendorf, 
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din cadrul „Zilelor Culturii Române la Frankfurt am Main“. 
Selecţia consistentă de lucrări din colecţia Daniel Ştefănică 
a oferit o oglindă a evoluţiei picturii contemporane româneşti 
în ultimele decenii. Daniel Ştefănică este un pionier al 
colecţionariatului de artă şi unul dintre puţinii colecţionari 
locali care îşi asumă riscul descoperirii de noi talente. Prin 
expoziţia „Şi ieri a fost azi“/„Gestern war auch heute“, 
Institutul Cultural Român de la Berlin a intenţionat nu doar 
să redea o imagine de ansamblu asupra picturii româneşti 
contemporane, ci să evidenţieze şi relevanţa socială, 
culturală şi economică a acestei deprinderi noi şi rare în 
peisajul românesc: colecţionariatul de artă. La vernisajul din 
23 octombrie au fost prezenţi primarul oraşului Düsseldorf, 
Thomas Geisel, curatorul Erwin Kessler, colecţionarul Daniel 
Ştefănică şi artiştii Nicolae Comănescu şi Anca Mureşan. 
Cu ocazia vernisajului expoziţiei, a avut loc şi lansarea 
albumului cu acelaşi nume, tipărit bilingv (în limbile engleză 
şi germană). Albumul cuprinde lucrările de artă din colecţia 

neaşteptată (r. Tudor Cristian Jurgiu). Parteneri: Tiny Griffon 
Gallery, Ambasada României la Berlin, Deutsche Welle, 
Fundaţia „Michael Schmidt“.

12 octombrie-5 noiembrie / Institutul Cultural Român „Titu 
Maiorescu“ de la Berlin a susţinut organizarea proiectului de 
teatru documentar Romo Sapiens, la Teatrul Heimathafen din 
Berlin. Romo Sapiens este un proiect de teatru documentar, 
realizat de dramaturgul Alina Nelega, autorul şi regizorul 
de film stabilit în Berlin, Kinces Réka şi Alina Şerban, actriţă 
şi autoare de etnie romă. Actori în distribuţie: Elena Purea, 
Alexandru Andrei Chiran, Ziţa Moldovan, Alina Şerban şi Dragoş 
Dumitru. Proiectul tratează rasismul şi discriminarea, în contextul 
autohton românesc, dar şi în cel mai amplu, al migraţiei romilor în 
Europa. Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat de către Teatrul 
Naţional din Târgu Mureş, Asociaţia „Romo Sapiens – Rudy 
Moca“ şi Teatrul Heimathafen din Berlin, alături de Asociaţia 
„Südost Europa Kultur e.V.“ Spectacolul a fost prezentat şi în 
România: la Teatrul Odeon, la Teatrul Naţional din Târgu Mureş 
şi la Cluj-Napoca, la Fabrica de Pensule. Teatrul Heimathafen 
este situat în cartierul Neuköln din Berlin, cartierul cu cei mai 
numeroşi imigraţi, inclusiv romi. Producţiile teatrului sunt în mare 
parte interculturale şi documentare. 

21 octombrie-8 noiembrie / Institutul Cultural Român „Titu 
maiorescu“ de la Berlin a organizat la Galeria Petra von 
Nostheide din Düsseldorf expoziţia de pictură contemporană 
„Şi ieri a fost azi“, curator Erwin Kessler. Expoziţia a cuprins 36 
de lucrări şi a fost o continuare a evenimentului organizat 
la galeria Ausstellungshalle Schulstraße Frankfurt am Main, 

6 octombrie / Michael Lassel , vernisajul 
expoziţiei „Analoge Welten“ 

© Oana Popa

21 octombrie-8 noiembrie / Expoziţia „Si ieri a 
fost azi” – galeria ICR Berlin, colaj vernisaj



59

29 octombrie-20 noiembrie / Institutul Cultural Român 
„Titu Maiorescu“ de la Berlin a organizat în foierul şi în sala 
de conferinţe a Haus der Preussisch-Brandenburgischen 
Geschichte (Casa Istoriei Prusace – Brandenburgice) din 
Potsdam proiectul „Ciclul Gutenberg multimedia: Palatul 
Cotroceni – Destinul unei reşedinţe princiare“. Proiectul 
a inclus prelegeri cu participare română şi germane, 
susţinute de dr. Marian Constantin, istoric de artă, şi de dr. 
Edda Binder-Iijima, istoric, specialist în istorie Est şi Sud-Est-
Europeană modernă şi contemporană, din cadrul Universităţii 
Heidelberg. Prelegerile au fost însoţite de o expoziţie de 
fotografii istorice cu titlul generic „Die Fürstliche Residenz der 
Hohenzollern: Cotroceni – Rumänien“ („Reşedinţa Princiară 
a Hohenzollern-ilor: Cotroceni – România“). O prezentare 
multimedia a volumului Palatul Cotroceni – Destinul unei 
reşedinţe princiare, de Marian Constantin, publicat la 
Editura Noi Media Print din Bucureşti, în anul 2011, a însoţit 
prezentările de la vernisaj. De asemenea, la finisaj a avut loc 
un concert de muzică clasică pentru violoncel.

NOIEMBRIE 

1-4 noiembrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ 
de la Berlin a susţinut organizarea proiectului de teatru 
documentar Romo Sapiens, la Teatrul Heimathafen din Berlin, 
unde spectacolul cu acelaşi titlu a fost reprezentat în 30 şi 
31 octombrie, 1, 2, 3 şi 4. Toate spectacolele au fost urmate 
de discuţii cu publicul. Problematica abordată (rasismul şi 
discriminarea romilor) este de o mare actualitate, aflându-
se în interesul publicului din majoritatea ţărilor europene. În 
Germania, aceasta face obiectul a numeroase discuţii şi 
dezbateri, în toate cercurile societăţii.

3-8 noiembrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ 
de la Berlin a susţinut participarea românească la Festivalul 
Internaţional de la Cottbus, prin prezenţa regizorilor Ozana 
Nicolau şi Nicolae Constantin Tănase. Festivalul a inclus 
o semnificativă prezenţă românească, reprezentată prin 
patru filme de lung şi scurtmetraj. Au concurat următoarele 
filme româneşti: Insula (r. Ozana Nicolau, 2015), Un etaj mai 
jos (r. Radu Muntean, 2015), Lumea e a mea (r. nicolae 
Constantin Tănase, 2015) şi Muntele magic (r. Anca Damian, 

Daniel Ştefănică, o prezentare a artiştilor, a conceptului 
expoziţional, precum şi un interviu cu colecţionarul. Albumul 
a fost realizat de curatorul expoziţiei, Erwin Kessler. Expoziţia 
de pictură contemporană „Şi ieri a fost azi“ a fost prezentată 
la Berlin, la Galeria Institutului Cultural Român, în perioada 
12-30 noiembrie 2015. 

22-24 octombrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ 
de la Berlin a organizat, în colaborare cu Klangnetz Dresden, 
trei concerte portret dedicate compozitoarelor Violeta 
Dinescu şi Doina Rotaru, în interpretarea orchestrei Sinfonietta 
Dresden, cu participarea solistului român Emil Vişenescu 
(clarinet). Concertele au avut loc la Instituţia muzeală 
Deutsches Hygiene-Museum din Dresden şi la Synagoge 
Görlitz şi au făcut parte din sesiunea de concerte de 
muzică contemporană dedicate unor compozitori în viaţă, 
intitulată „Klangnetz Konzert Reihe Dresden“, organizată 
anual din 2014. Ediţia 2015 a avut ca motto „Prietenia“ şi a 
reunit numeroşi solişti cunoscuţi, precum Günter Heinz (flaut), 
Marilyn Crispell (pian), Christian Wettin (clarinet), Martin 
Jantzen (violoncel) sau Richard Röbel (pian). România a fost 
reprezentată la această ediţie de compozitoarele Doina 
Rotaru şi Violeta Dinescu, precum şi de clarinetistul român 
Emil Vişenescu, care a interpretat în premieră, împreună 
cu Orchestra Sinfonietta Dresden, concertul de clarinet al 
Doinei Rotaru – Fragile II.

23 octombrie / Institutul Cultural Român de la Berlin a organizat 
la sediul său, în colaborare cu Ambasada României la Berlin, 
o proiecţie a filmului Dui Rroma (Zwei Rroma) de Iovanca 
Gaspar. Filmul prezintă povestea lui Hugo Höllenreiner (1933-
2015), supravieţuitor al mai multor lagăre de concentrare 
şi victimă a doctorului Josef Mengele. Tânărul compozitor 
Adrian Gaspar, care s-a născut în România, transpune 
experienţele groaznice trăite de Hugo Höllenreiners în forma 
unui oratoriu intitulat Synphonia Romani – Bari Duk. Dui Rroma 
prezintă întâlnirea dintre Adrian Gaspar şi Hugo Höllenreiner: 
două generaţii conectate prin povestea unei vieţi. După 
proiecţia filmului a avut loc o discuţie cu Iovanca Gaspar 
(regizoare), Adrian Gaspar (compozitor şi pianist) şi Hamze 
Bytyci (regizor şi activist), moderator Christoph Leucht. 
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2015). Filmul lui Nicolae Constantin Tănase a câştigat premiul 
Discovery Award. Festivalul Internaţional de Film de la 
Cottbus (www.filmfestivalcottbus.de) a fost înfiinţat în 1991 
cu intenţia de a face simţită prezenţa filmelor din Europa de 
Est pe piaţa germană şi de a urmări cum reflectă regizorii din 
fostele ţări socialiste schimbările sociale şi politice din statele 
lor de provenienţă. Cottbus a fost ales ca locaţie a acestui 
festival datorită tradiţiei universitare, legăturilor de transport 
avantajoase cu Berlinul, precum şi aşezării centrale a oraşului 
în regiunea minorităţii sorbe. De la înfiinţarea sa, festivalul 
s-a dezvoltat ca un important punct de întâlnire între scena 
de film est şi central-europeană şi cea germană. Forumul 
industriei filmului „Connecting Cottbus“ reprezintă de 10 
ani o platformă de concretizare a nenumăratelor proiecte 
comune de film ale producătorilor din Germania şi Europa 
de est. revista Variety a enumerat Festivalul de la Cottbus 
printre cele mai importante 50 de festivaluri din întreaga 
lume.

6 şi 8 noiembrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ 
din Berlin a organizat, în colaborare cu Tanzfabrik Berlin, 
două reprezentaţii ale spectacolului All that Matters în 
cadrul Festivalului Open Spaces, la centrul de evenimente 
culturale Uferstudios Berlin. Spectacolul All that Matters este 
primul proiect pentru care Mădălina Dan şi Sergiu Matiş 
colaborează, iar punctul de pornire este istoria lor în comun, 
care îi provoacă să-şi prezinte punctele de vedere în artă 
şi în contextul cultural şi geo-socio-politic actual. Festivalul 
Open Spaces oferă artiştilor care trăiesc şi lucrează în Berlin 
o platformă de prezentare a proiectelor pe care le dezvoltă 
în prezent. Dansul contemporan se arată astfel sub diferitele 
sale faţete estetice şi oferă publicului o incursiune în lumi 
fantastice, în metode de mişcare şi studii sociale. Alături de 
dansatorii români Sergiu Matiş şi Mădălina Dan, în program au 
mai fost invitaţi artiştii Christina Ciupke, Philipp Gehmacher, 
Shannon Cooney, Felix Mathias Ott şi Jareth Schaffer. 

12-30 noiembrie / Expoziţia de pictură contemporană „Şi 
ieri a fost azi“, curator Erwin Kessler, prezentată iniţial la 
Frankfurt în cadrul „Zilelor Culturii Române“ şi la Düsseldorf 
la Galeria Petra von Nostheide, a fost expusă la Berlin, la 
Galeria Institutului Cultural Român Berlin. Selecţia consistentă 

de lucrări din colecţia lui Daniel Ştefănică a oferit o oglindă 
a evoluţiei picturii contemporane româneşti în ultimele 
decenii, Daniel Ştefănică fiind un pionier al colecţionării de 
artă şi unul dintre puţinii colecţionari locali care îşi asumă 
riscul descoperirii de noi talente. Cu ocazia vernisajului 
expoziţiei, a avut loc şi prezentarea albumului cu acelaşi 
nume, tipărit bilingv (în limbile engleză şi germană). Albumul 
cuprinde reproduceri ale lucrărilor de artă din colecţia 
Daniel Ştefănică, o prezentare a artiştilor, a conceptului 
expoziţional, precum şi un interviu cu colecţionarul. Albumul 
a fost realizat şi redactat de către curatorul expoziţiei, Erwin 
Kessler. 

20 noiembrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ 
de la Berlin a organizat în foaierul şi în Sala de conferinţe a 
Haus der Preussisch-Brandenburgischen Geschichte (Casa 
Istoriei Prusace – Brandenburgice) din Potsdam, în cadrul 
ciclului „Gutenberg multimedia“, finisajul expoziţiei „Palatul 
Cotroceni – Destinul unei reşedinţe princiare“, printr-un 
concert de muzică clasică pentru violoncel, cu piese ale unor 
compozitori români şi germani, în interpretarea violonceliştilor 
Cătălin Ilea şi Constantin Siepermann. Expoziţia de fotografii 
istorice, intitulată „Die Fürstliche Residenz der Hohenzollern: 
Cotroceni – Rumänien“ („Reşedinţa Princiară a Hohenzollern-
ilor: Cotroceni – România“), a fost expusă în perioada 29 
octombrie – 20 noiembrie.

20 noiembrie 2015-24 aprilie 2016 / Institutul Cultural Român 
Berlin a organizat în colaborare cu Departamentul Europa 
centrală şi de sud-est din cadrul Muzeulului Culturilor Europene 
din Berlin (Koordinierung Ostmittel und Südosteuropa am 
Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin) 
proiectul interdisciplinar intitulat generic „Între două lumi: 
cum trăiesc şi muncesc emigranţii români“/„Zwischen zwei 
Welten: Leben und Arbeit rumänischer Migranten“. În cadrul 
proiectului are loc expoziţia „Minunata lume nouă. Case ale 
migranţilor români“/„Schöne neue Welt. Häuser rumänischer 
Migranten“, care îşi propune să puncteze diverse aspecte 
ale migraţiei şi boom-ului din construcţii. Expoziţia  a fost 
însoţită de un program de evenimente conexe menite să 
aprofundeze în detaliu aceste aspecte. Expoziţia prezintă 
fotografii realizate de Petruţ Călinescu, Matei Bejenaru, 
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Pietro Cingolani, Amelia Tue, Cristina Toderaş, Remus Gabriel 
Anghel, Andra Jacob Larionescu, Anamaria Iuga, Daniela 
Moisa, Ionuţ Dulămiţă, Diana Necoară, Ciprian Vaţe, Eli 
Bădică şi Laura Căpăţână Juller. Pe 21 şi 22 noiembrie, în cadrul 
workshop-ului interdisciplinar organizat în limba engleză, au 
fost abordate diverse aspecte ale migraţiei, boom-ului din 
construcţii şi ale consecinţelor sale. Au participat sociologi, 
antropologi, politologi, economişti, fotografi, jurnalişti, 
etnologi, arhitecţi şi peisagişti, care au adus în discuţie 
un fenomen care a marcat nu numai regiunile din nordul 
României, ci care este prezent într-o formă asemănătoare şi 
în alte ţări precum Croaţia şi Serbia. Invitaţi: Manuela Boatcă, 
Romana Careja, Ioana Călinescu, Petruţ Călinescu, Carmen 
Chasovschi, Pietro Cingolani, Rudolf Gräf, Claus Herrmann, 

Iulia Hurducaş, Vintilă Mihăilescu, Daniela Moisa şi Xaver Victor 
Schneider. Muzeul Culturilor Europene din Berlin îşi dedică 
activitatea studiului şi prezentării societăţilor şi contactelor 
culturale din Europa, începând cu secolul al XVIII-lea şi 
până în prezent. Pe lângă expoziţia sa permanentă, muzeul 
organizează în mod regulat expoziţii temporare şi tipăreşte 
diverse publicaţii cu scopul de a aprofunda anumite teme şi 
aspecte prezente în vasta sa colecţie. 

26 noiembrie-13 decembrie / Institutul Cultural Român 
„Titu Maiorescu“ de la Berlin a organizat, în colaborare 
cu Asociaţia Ge-fo-rum (Gesellschaft zur Förderung 
der Rumänischen Kultur und Tradition/Asociaţia pentru 
promovarea culturii şi a tradiţiilor române) din München, 
Filmmuseum München, Kulturreferat der Stadt München 
şi Centrul Naţional al Cinematografiei Bucureşti, proiectul 
„Festivalul Filmului Românesc la München, ediţia a X-a“, 
la Filmmuseum München, în cadrul Zilelor Culturii Române 
la München. Între filmele proiectate se numără: Aferim! (r. 
Radu Jude, 2015), Un etaj mai jos (r. Radu Muntean, 2015), 
E pericoloso sporgersi! (r. Nae Caranfil, 1993), Comoara 
(r. Corneliu Porumboiu, 2015), Lumea e a mea (r. nicolae 
Constantin Tănase, 2015), Autoportretul unei fete cuminţi (r. 
Ana Lungu, 2015). Actorul Toma Cuzin şi regizorul Ana Lungu 
au participat la sesiuni Q&A şi interviuri. 

27 noiembrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de la 
Berlin a susţinut turneul literar în Germania al scriitoarei Liliana 
Corobca, prilejuit de recenta publicare în limba germană a 
romanului Kinderland, la Editura Szolnay din Austria. Turneul, 
organizat în perioada 27 noiembrie-5 decembrie 2015, a 
cuprins cinci oraşe. Cu această ocazie, Institutul Cultural 
Român „Titu Maiorescu“ de la Berlin a organizat la sediu, în 
data de 27 noiembrie, o seară literară care i-a avut drept 
invitaţi pe autoare şi pe Ernest Wichner, traducător, editor, 
critic literar, directorul Literaturhaus din Berlin. Romanul 
Kinderland al scriitoarei Liliana Corobca a fost bestseller-ul 
editurii Cartea Românească la Bookfest 2013 şi a obţinut 
premiul Radio România Cultural la secţiunea „Proză“, ediţia 
2014. A fost nominalizat, de asemenea, la Premiul Naţional 
de Proză al Ziarului din Iaşi, 2014.

 Schöne neue Welt
Traumhäuser rumänischer Migranten

21.11.2015 – 24.04.2016 / Museum Europäischer Kulturen

20 noiembrie 2015-24 aprilie 2016 / 
Afiş  - „Minunata Lume Nouă”



62

15 decembrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de 
la Berlin a organizat la Passionskirche Berlin, în colaborare cu 
„Asfalt Tango“, un concert de colinde româneşti susţinute 
de renumitul ţambalist Valeriu Caşcaval, acompaniat de 
cântăreaţa Oana Chiţu. Invitat special a fost celebrul actor 
Dan Nuţu, care a citit poveşti şi poezii româneşti. 

16 decembrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ 
de la Berlin, în colaborare cu Ambasada României la Berlin, 
a organizat o conferinţă pe tema „Manipularea politică 
şi filmul românesc“, la sediul reprezentanţei, avându-l 
drept invitat pe Cristian Tudor Popescu. În contextul istoriei 
româneşti, europene şi universale în secolul XX, pe de o 
parte, al evoluţiei artei şi tehnicilor cinematografice, pe de 
altă parte, şi al curentelor ideologice în perioada Războiului 
Rece şi după acesta, folosirea directă sau subliminală a 
propagandei în producţiile cinematografice a devenit o 
practică folosită la scară largă. Prezenţa propagandei 
se regăseşte, sub diferite forme, în numeroase producţii 
cinematografice româneşti şi străine, încă de la apariţia 
acestui gen de artă. Cristian Tudor Popescu este doctor în 
cinematografie al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi 
Cinematografică „I.L. Caragiale“, unde a susţinut un curs 
de Tehnici de Manipulare şi Propagandă în Cinematografie 
şi Televiziune, şi membru al Uniunii Cineaştilor din România, 
este unul dintre cei mai avizaţi specialişti în domeniu. 

DECEMBRIE

1 decembrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de 
la Berlin a organizat, în colaborare cu Ambasada României 
la Berlin, un recital susţinut de Alexandru Tomescu, cu vioara 
Stradivarius Elder-Voicu 1702 şi Dinu Lipatti Trio Plus, cu 
ocazia Zilei Naţionale a României, a marcării a 60 de ani 
de la moartea renumitului compozitor George Enescu şi a 
135 de ani de relaţii diplomatice între România şi Germania. 
Recitalul a avut loc la Konzerthaus, unul dintre cele mai 
prestigioase spaţii de concerte din Berlin. Alexandru Tomescu 
a interpretat piese de George Enescu, Ciprian Porumbescu, 
Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini şi Eugène Ysaÿe. 
Dinu Lipatti Trio Plus a interpretat o piesă de Johannes Brahms. 

1-3 decembrie / Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ 
de la Berlin a organizat o expoziţie de fotografie dedicată 
Festivalului Internaţional George Enescu, la sediul său. Expoziţia 
„Interludes/Interludii“ a artistului Cornel Brad, curator Roxana 
Gibescu, a prezentat o selecţie de portrete ale soliştilor, 
dirijorilor, instrumentiştilor şi dansatorilor care au participat la 
Festivalul Internaţional George Enescu. Printre ei: Sir Neville 
Marriner, Marek Janowski, Murray Perahia, Antonio Pappano, 
Boris Berezovski, Christian Zacharias, Ottavio Dantone, Dimitry 
Sitkovetsky, James Judd, Semyon Bychkov, Katia şi Marielle 
Labeque, Vladimir Jurowsky, Alexandra Dariescu, Maxim 
Vengerov, Pinchas Zukerman, Vadim Repin, Boris Brovtsyn, 
Iosif Prunner, Fazil Say, Elisabeth Kulman, Anita Hartig, Julian 
Rachlin, Mariss Jansons, Lawrence Foster şi Ioan Holender. 

1 decembrie / Alexandru Tomescu, Concert 
Extraordinar 1 Decembrie 

© Odeta Catană

15 decembrie / Dan Nuţu, Oana Chiţu, Valeriu Caşcaval, 
Concert de Crăciun „Leru-i Ler“ 
© ICR Berlin
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Coşuleţ, Diana Fufezan, Ofelia Popii, Mariana Mihu, Adrian 
Matioc, Cristina Ragos, Ali Deac. Decor, video şi light-design: 
Andu Dumitrescu. Muzică: Bogdan Burlăcianu. Costume: 
Andrei Dinu. Coregrafie: Florin Fieroiu. Spectacolul a fost 
susţinut în limba română şi a fost subtitrat în limbile franceză 
şi engleză. La premieră au fost prezenţi Gianina Cărbunariu 
şi Dan Perjovschi, cunoscutul artist plastic originar din Sibiu, 
care şi-a expus lucrările în holul teatrului din Bruxelles. 

FEBRUARIE

20-27 februarie / Filme româneşti în cadrul celei de-a XXXI-a 
ediţii a Festivalului Internaţional al Filmului de Dragoste 
de la Mons. Filme prezentate: Colecţia de arome (r.  Igor 
Cobileanski), Vera (r. Dorian Boguţă),  Entre midi et 15 heures/
Între prânz şi orele 15.00 (r. Alina Teodorescu, producţie 
franceză cu o largă participare românească), Poveste de 
dragoste (r. Cristina Iacob). Regizoarea Anca Damian a 
făcut parte din juriul internaţional al festivalului care s-a 
desfăşurat în contextul evenimentelor legate de statutul de 
capitală culturală europeană al oraşului Mons. 

26 februarie-5 martie / Participare românească în cadrul 
celei de-a V-a ediţii a festivalului de film „LuxFilmFest“. 
Documentarul lui Alexander Nanau, Toto şi surorile lui, a 
fost prezentat în competiţie la secţiunea „Documentare“. 
Regizorul a fost invitat pentru a-şi prezenta filmul şi pentru a 
participa la o sesiune de dialog cu publicul. Proiecţiile au 
avut loc la cinema Ciné Utopia şi Cinémathèque. Parteneri: 
Primăria oraşului Luxemburg. 

27 februarie-1 martie / Lansarea romanului poliţist Atac în 
bibliotecă (Qui veut la peau d’Andreï Mladin?) de George 
Arion, în traducere franceză, şi atelier de traduceri cu 
participarea scriitorului român şi a grupului de traducători 
literari al Institutului Cultural Român de la Bruxelles, la 
sediul Asociaţiei belgo-române Arthis. George Arion şi-a 
lansat volumul (tradus recent în franceză de Sylvain Audet 
şi publicat în Belgia la Editura franco-belgiană Genèse 
Editions), la standul Interforum BeNeLux din cadrul Târgului 
de carte de la Bruxelles (Foire du Livre de Bruxelles 2015). 

IANUARIE

15-17 ianuarie / Ziua Culturii Naţionale sărbătorită la 
Poëziecentrum Gent, eveniment organizat în colaborare 
cu Ambasada Republicii Moldova în Belgia, Poëziecentrum 
Gent şi traducătorii literari Jan H. Mysjkin şi Jan Willem Bos. În 
data de 15 ianuarie 2015 a avut loc lansarea unei antologii 
de poezie din Republica Moldova, cu titlul Een bloem van 
bloed met besneeuwde blaadjes (Floare de sânge cu petale 
ninse), în traducerea lui Jan H. Mysjkin şi a lui Jan Willem Bos, 
la Poëziecentrum Gent. Antologia a fost prezentată, de 
asemenea, în 16 ianuarie, la Ambasada Republicii Moldova 
din Bruxelles, Belgia şi în 17 ianuarie la Ambasada României 
din Haga, Olanda. Programul evenimentului din 15 ianuarie 
a conţinut prezentarea antologiei, o lectură de poezie din 
paginile antologiei (Nicolae Spătaru) şi momente muzicale 
susţinute de Marian şi Lilia Macau.

21 ianuarie-1 februarie / Filme româneşti la Festivalul 
Internaţional de Film de la Rotterdam: How do you compose 
a National Anthem Today (r. Irina Botea), Film Postale-First 
Chapter (r. Irina Botea şi Nicu Ilfoveanu), It is a Matter of 
Learning Hope (r. Irina Botea), Phalanstere (r. Irina Botea), We, 
in the year 2000 (r. Irina Botea) şi lungmetrajele Autoportretul 
unei fete cuminţi (r. Ana Lungu), şi Toto şi surorile lui (r. 
Alexander Nanau). Proiecţiile au avut loc în cinematografele 
LantarenVenster şi Pathé Schouwburgplein din Rotterdam, 
iar festivalul a fost larg mediatizat în presa de specialitate 
europeană. 

28-31 ianuarie / Patru reprezentaţii ale spectacolului 
Solitaritate, la Théâtre National de la Communauté 
Française de Belgique din Bruxelles. Spectacolul a fost creat 
de Gianina Cărbunariu la Teatrul Naţional „Radu Stanca“ 
din Sibiu. Distribuţie: Marius Turdeanu, Ciprian Scurtea, Florin 
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MARTIE

20 martie-28 martie / Două documentare româneşti la cea 
de-a VII-a ediţie a Festivalului internaţional de film documentar 
Millenium, desfăşurat la BOZAR (Centrul de Arte Frumoase), 
cinematograful Aventure, cinematograful Galeries şi CIVA 
(Centrul Internaţional Urbanistic Arhitectonic şi Peisagistic). 
Cele două documentare difuzate în cadrul festivalului au fost: 
Toto şi surorile lui (r. Alexandru Nanau, câştigătorul marelui 
premiu, Bayard d'or du Meilleur Film), şi Play No Matter What 
(r. Kim van Haaste). Partener: Asociaţia Diogene.

23 martie-30 martie / Aniversarea lunii francofoniei la Bruxelles 
şi la Strasbourg. În data de 23 martie, la librăria Quai des 
Brumes de la Strasbourg, Institutul Cultural Român Bruxelles şi 
Consulatul General al României la Strasbourg, în parteneriat 
cu Alliance française Strasbourg Europe, au  organizat o seară 
literară, urmată de o dezbatere, cu participarea scriitorului 
Bujor Nedelcovici. Romancierul român a vorbit despre cartea 
francofonă în general şi a citit din creaţiile proprii. Lectura 
publică în limba franceză a fost completată de o sesiune de 
întrebări şi răspunsuri cu publicul. În datele de 27 şi 29 martie, 
la Cinéma Odyssée din Strasbourg şi respectiv la Cinéma 
Aventure din Bruxelles, a fost proiectat lungmetrajul Sunt o 
babă comunistă (r. Stere Gulea). Proiecţiile s-au desfăşurat în 
prezenţa regizorului Stere Gulea şi au fost urmate de sesiuni 
de discuţii cu publicul. La proiecţia de la Cinéma Aventure 
Bruxelles, din 29 martie, a participat şi Dan Lungu, autorul 
romanului omonim după care s-a realizat filmul.

29 martie / Grupul Concertino din Republica Moldova la cea 
de-a XVIII-a ediţie a Festivalului internaţional de acordeon 
„Printemps des Bretelles“ Strasbourg, la Centrul Cultural Illiade 
din Illkirch, Franţa. Grupul din Chişinău a fost cap de afiş la 
gala de încheiere a celui mai mare festival de acordeon din 
Franţa. Institutul Cultural Român Bruxelles a promovat prezenţa 
grupului printr-o campanie de comunicare.

APRILIE 

1 aprilie 2015-31 aprilie 2016 / Institutul Cultural Român de 
la Bruxelles, în parteneriat cu Revista Transilvania din sibiu 
şi Fundaţia Poetry International din Rotterdam, susţine 

promovarea poeţilor români într-un domeniu dedicat special 
României, pe website-ul Poetry International. România are 
deja o secţiune naţională pe site-ul Poetry International în 
care sunt prezentaţi poeţii care au participat de-a lungul 
anilor la Festivalul Internaţional de Poezie de la Rotterdam: 
Constantin Abăluţă, Daniel Bănulescu, Nina Cassian, Doina 
Ioanid, Ion Mureşan, Marin Sorescu. Noul domeniu va găzdui 
dosare complexe de prezentare a unor poeţi români selectaţi 
consensual de cei trei parteneri (biografie, bibliografie, 
interviuri, referinţe), poezii în limba română şi traduceri în 
engleză, eventual în neerlandeză, materiale video-audio, 
articole. Domeniul reprezintă o vitrină virtuală internaţională 
pentru poeţii români contemporani. Astfel, peisajul literar 
românesc dobândeşte valenţe internaţionale. Pe lângă 
profilurile literare ale poeţilor români selectaţi, domeniul va 
include informaţii actualizate despre editurile, festivalurile 
şi târgurile de carte, actorii instituţionali reprezentativi şi 
publicaţiile de profil din România. 

2 aprilie  / Zi de cercetare „Brâncuşi et les poètes“ la 
Universitatea din Strasbourg. Această zi de cercetare – 
influenţele operei lui Brâncuşi în literatură în general şi în 
poezie în particular – a fost organizată împreună cu echipa 
de cercetători CHER a Institutului de limbi romanice (Culture 
et Histoire dans l’Espace Roman/Cultură şi Istorie în Spaţiul 
Romanic), sub responsabilitatea lectorului de limba română, 
Ana Maria Gîrleanu-Guichard. Scopul a fost de a aprofunda 
cunoştinţele despre Brâncuşi în rândurile studenţilor, dar şi 
de a prezenta activitatea de cercetare a Departamentului 
de limba română în sfera academică locală. A participat: 
Doina Lemny – istoric al artei, cercetător şi restaurator 
specializat în sculptură modernă la Muzeul Naţional de Artă 
Modernă Georges Pompidou. Partener: Departamentul de 
limba română din cadrul Universităţii din Strasbourg. 

25 aprilie / Concert susţinut de acordeonistul Ionică Minune 
şi formaţia sa în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Festivalului 
Balkan Trafik (23-26 aprilie 2015). Acordeonistul român şi 
orchestra sa au fost cap de afiş, alături de Goran Bregović, 
şi au susţinut un concert pe cea mai prestigioasă scenă 
a Palatului de Arte Frumoase (BOZAR). Festivalul aduce în 
inima Europei reprezentanţi ai tututor ţărilor din centrul şi sud-
estul continentului. Manifestarea a crescut în vizibilitate şi 
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7-13 mai / Două recitaluri de muzică barocă la Luxemburg 
şi Bruxelles, cu participarea artiştilor Bogdan Mihăilescu 
(chitară) şi Anca Iaroşevici (viola da gamba). Evenimentele 
au fost organizate în contextul aniversării Zilei Europei (9 
mai). Recitalul de la Bruxelles a avut loc la Biserica Sfântul 
Nicolae, la Biserica Saint Michel, în 12 mai, în colaborare cu 
Ambasada României. 

18 mai-7 iunie / Expoziţia „Românii şi Marele Război“ la 
Biblioteca provincială a oraşului Marche en Famenne din 
Regatul Belgiei. Vernisajul a avut loc luni, 18 mai, în prezenţa 
Excelenţei Sale, dl Ştefan Tinca, Ambasadorul României 
în Regatul Belgiei şi a dlui Bernard Caprasse, guvernatorul 
Provinciei Luxemburg. Partener: Ambasada României în 
Regatul Belgiei. 

26 mai / Masa rotundă cu tilul „Republica Moldova după 
summit-ul de la Riga/The Republic of Moldova after the 
Riga Summit“, la sediul European Policy Centre (EPC), 
cu participarea experţilor români Nicu Popescu, analist, 
European Union Institute for Security Studies (EUISS) si Cristian 
Ghinea, director, Centrul Român de Politici Europene 
(CRPE). Au fost prezentate evoluţiile socio-politice şi stadiul 
reformelor din Republica Moldova între summit-urile 
Parteneriatului Estic de la Vilnius (28-29 noiembrie 2013) şi 
Riga (21-22 mai 2015), evaluarea rezultatelor şi perspectivele 
europene post-Riga. 

29 mai-10 iunie / Expoziţia „Untamed Skin“ a prezentat creaţii 
contemporane inspirate din ia tradiţională românească la 
centrul de design Winkelhaak din Anvers.Vernisajul a avut 
loc în prezenţa curatorului expoziţiei, Roxana Gibescu şi a 
designerului român Alexandru Nimurad. 

IUNIE

5 iunie / Stand de prezentare a României în cadrul Comisiei 
Europene la Bruxelles. Institutul Cultural Român de la Bruxelles 
a sprijinit organizarea unui stand de prezentare a României 
cu prilejul inaugurării unei noi clădiri a Comisiei Europene 
de la Bruxelles (3 rue Philippe le Bon, Bruxelles). Organizarea 
evenimentelor a fost coordonată de reprezentanţii Direcţiei 
Generale de Resurse Umane şi Securitate a Comisiei 

profesionalism de la an la an, fiind foarte apreciată de presa 
de specialitate şi de mass-media belgiene. Ca în fiecare 
an, organizatorii festivalului au propus celor peste 6.000 de 
vizitatori un program variat, susţinut de peste 250 de artişti 
din ţări din Europa Centrală, de est şi de sud-est. Parteneri: 
Asociaţia 1001 Valises, Palatul de Arte Frumoase din Bruxelles 
(BOZAR). 

5 aprilie-12 aprilie  / Cea de-a doua ediţie a proiectului 
„Carieră pentru o zi“, la sediul Institutului Cultural Român 
de la Bruxelles şi în alte spaţii din Bruxelles, în colaborare 
cu Ambasada României în Regatul Belgiei, Parlamentul 
European, Comisia Europeană şi Radio Arthis. În cadrul 
proiectului, 15 elevi ai Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri“ 
din Galaţi au petrecut o zi în diverse instituţii europene 
din Bruxelles, alese în funcţie de interesul lor pentru un 
anumit domeniu. În plus, tinerii au participat şi la o serie de 
evenimente colaterale de formare profesională: sesiuni 
de informare despre instituţiile europene, seminarii de 
redactare Curriculum vitae şi scrisoare de motivaţie, vizite la 
Universitatea Liberă din Bruxelles, Atomium, Parlamentarium. 
Proiectul are ca obiective expunerea tinerilor români la un 
mediu cultural profesional românesc în Belgia, familiarizarea 
elevilor cu ceea ce presupune un serviciu în afara graniţelor 
teoretice ale şcolii şi dobândirea unei experienţe culturale şi 
cosmopolite în capitala instituţiilor europene.

MAI

9 mai / Participarea traducătorilor Jan Willem Bos, Jan Mysjkin 
şi Laure Hinckel la festivalul Primăvara europeană a poeţilor 
la Chişinău, organizat de Uniunea Scriitorilor din Republica 
Moldova. Deplasarea a vizat stabilirea unor contacte 
culturale necesare pentru realizarea proiectelor viitoare de 
traduceri literare din operele scriitorilor români din Republica 
Moldova. Deplasarea traducătorilor a facilitat familiarizarea 
cu mediul literar din Republica Moldova a trei dintre cei mai 
activi traducători din grupul de traducători literari coordonat 
de Institutul Cultural Român de la Bruxelles şi sprijinirea 
vocaţiei culturale europene a Republicii Moldova. Proiectul 
de mobilitate s-a realizat în colaborare cu Institutul Cultural 
Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău.
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Europe Direct Strasbourg şi Reprezentanţa Republicii 
Moldova pe lângă Consiliul Europei.

 

IULIE

8-22 iulie / Expoziţia „Românii şi Marele Război“ la Palatul 
Provincial din Bruges, organizată de Institutul Cultural Român 
de la Bruxelles şi Ambasada României în Regatul Belgiei, în 
colaborare cu Palatul Provincial din Bruges şi Departamentul 
de Relaţii Externe al Provinciei Flandra. Vernisajul a avut loc în 
prezenţa lui Carl Decaluwe, guvernatorul provinciei Flandra 
de Vest, a E.S. Ştefan Tinca, ambasadorul României în Regatul 
Belgiei şi a lui Joeri Beuren, consulul onorific al României în 
provincia Flandra. Cornel Constantin Ilie, reprezentantul 
Muzeului Naţional de Istorie şi curatorul expoziţiei, a susţinut 
o prelegere. Expoziţia foto-documentară prezintă situaţia 
Regatului României în preajma Primului Război Mondial. 
Conceptul expoziţiei a fost realizat de Arhivele Naţionale 
Istorice Centrale, de Muzeul Naţional de Istorie şi de 
Universitatea Babeş-Bolyai. 

10-12 iulie / Week-end cultural românesc în capitala culturală 
europeană Mons 2015, organizat de Institutul Cultural Român 
de la Bruxelles, în colaborare cu Fundaţia „Mons 2015“, cu 
ansamblul asociativ şi de gestiune patrimonială „Maison Folie“ 
şi cu Bistrot Folie. Deschiderea seriei de evenimente a fost 
marcată prin discursul „La Roumanie à la Folie“/ „România 
la nebunie” al directorului Institutului Cultural Român de la 

Europene, cu sprijinul misiunilor diplomatice din cele 28 de 
State membre, şi a avut loc în cadrul Săptămânii dedicate 
învăţământului. Materialele de prezentare au inclus clipuri 
de prezentare a României, fotografii digitale cu patrimoniul 
cultural etc. De asemenea, au fost susţinute trei prezentări 
despre proiecte şi instituţii de cercetare coordonate de 
instituţii româneşti, precum şi o prelegere despre podgoriile 
din România (prelegere susţinută de un reprezentant al 
Ministerului Agriculturii).

9-28 iunie / Expoziţia „Românii şi Marele Război“ la Centrul 
cultural De Werfal al oraşului Aalst din provincia Flandra 
Orientală. Expoziţia a făcut parte din seria de manifestări 
dedicate „Zilei României la Aalst“ – eveniment organizat, în 
premieră, de primăria Aalst. Expoziţia a cuprins documente 
de arhivă, fotografii, documente de presă din perioada 
1914-1918. Textele explicative şi legendele care au însoţit 
documentele vizuale au fost traduse în franceză şi în 
neerlandeză. Conceptul expoziţiei a fost realizat de Arhivele 
Naţionale Istorice Centrale, de Muzeul Naţional de Istorie 
al României şi de Universitatea Babeş-Bolyai. Partener: 
Ambasada României în Regatul Belgiei. 

10-30 iunie / Deplasarea fotografului Jean-Marc Caracci 
la Bucureşti (în perioada 10-20 iunie 2015) şi la Chişinău (în 
perioada 20-30 iunie 2015). Fotograful francez Jean-Marc 
Caracci s-a deplasat în România şi Republica Moldova cu 
scopul realizării unor materiale foto pentru completarea 
proiectului „Homo urbanus europeanus“, început în 2007. 

20-24 iunie / Şezătoare urbană de ziua universală a iei la 
Bruxelles, la Centrul cultural Piano Fabriek şi la Strasbourg, la 
sediul Lieu d’Europe. La Bruxelles a avut loc un atelier de cusut 
motive şi simboluri tradiţionale pe pânză ţesută. Expoziţie 
foto-documentară despre povestea iei, concert de jazz şi 
folk susţinut de voluntari pasionaţi de muzică, defilare de 
modă în costume naţionale româneşti şi ateliere interactive 
de iniţiere în meşteşugul cusutului pe pânză ţesută au făcut 
parte din programul manifestărilor dedicate iei româneşti 
la Strasbourg.Parteneri: Grasp Bruxelles (Organizaţie Non-
Guvernamentală din Belgia), comunitatea La blouse 
roumaine, Asociaţia studenţilor români de la Strasbourg 
(ADERS), Lieu d’Europe, Centrul european de informare 

10–12 iulie / Week-end cultural românesc în cadrul Mons 2015 
– capitală culturală europeană.
Comisarul general al MONS 2015, Yves Vasseur şi directorul 
ICR Bruxelles, Robert Adam, la deschiderea evenimentelor 
culturale româneşti 
© ICR Bruxelles
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SEPTEMBRIE 

11 septembrie-5 octombrie / Expoziţia foto-documentară 
„Românii şi Marele Război“ itinerată la Muzeul Militar Kamp 
Van Beverlo al oraşului Leopoldsburg de Institutul Cultural 
Român de la Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României 
în Regatul Belgiei.

17-18 septembrie / Colocviul internaţional franco-român 
„Afinităţi latine: cultura ca element al relaţiilor franco-
române: secolelele XVIII-XXI” a adus în discuţie dinamica 
relaţiilor franco-române în secolele XIX şi XX şi a reunit un 
număr larg de experţi,  profesori universitari,  doctoranzi  
atât din Franţa (universităţile Paris-Sorbonne, Paris II-
Pantheon-Assas, US, Nisa) cât şi din România (universităţile 
şi academiile din Cluj-Napoca, Iaşi, Suceava, Alba-Iulia). 
Printre vorbitorii invitaţi la conferinţă s-au numărat: Robert 
Adam (directorul ICRB), Ana-Maria Gîrleanu (responsabila 
departamentului de limba română la US), Jean-Noel 
Grandhomme (coordonatorul colocviului, profesor de istorie 
contemporană la Universitatea Lorenei de la Nancy şi autor 
al unui studiu despre misiunea militară a generalului Berthelot 
în România 1916-1918) şi Fabien Schaeffer (ataşatul cultural 
al Delegaţiei UE în Republica Moldova). Comunicările 
vorbitorilor vor fi publicate într-un volum bilingv.

22 septembrie 2015-17 ianuarie 2016 / Expoziţia „Tristan 
Tzara, Omul Aproximativ“ organizată la Muzeul de Artă 
Modernă şi Contemporană din Strasbourg. A fost prima 
expoziţie dedicată personalităţii lui Trista Tzara, clasată 
de interes naţional în Franţa. Institutul Cultural Român 
Bruxelles s-a alăturat unui număr impresionant de parteneri 
internaţionali instituţionali şi privaţi şi a desfăşurat un proiect 
de anvergură în Alsacia, cu valenţe transfrontaliere, care 
a atras aproximativ 47.000 de vizitatori. Pentru realizarea 
acestei expoziţii au fost împrumutate opere de la parteneri 
din 5 ţări: Belgia, Franţa, Germania, Elveţia, România. La 
vernisajul expoziţiei a fost prezent preşedintele Institutului 
Cultural Român,  Radu Boroianu şi cei doi specialişti români 
care au colaborat la catalogul expoziţiei, academicianul 
Eugen Simion şi profesorul Ion Pop. Pe durata expoziţiei s-au 
desfăşurat la Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană din 
Strasbourg numeroase evenimente conexe, în parteneriat şi 

Bruxelles. Proiectul a inclus mai multe evenimente, printre 
care o componentă gastronomică oferită de Bistrot Folie, 
lansarea cărţii Marinelei Ardelean pe tema gastronomiei şi 
a vinurilor româneşti, concerte de muzică clasică susţinute 
de Trio Dor şi de Quentin Val, un concert de jazz susţinut de 
Cătălin Milea Trio, proiecţia filmului Selfie (r. Cristina Iacob), 
proiecţii de tip mapping 3D, realizate de artistul vizual Istvan 
Szakats, şi o expoziţie însoţită de un atelier de confecţionare 
a bijuteriilor din lemn ale artistului Doru Dumitrescu.

10–12 iulie / Week-end 
cultural românesc 

în cadrul Mons 2015 
– capitală culturală 

europeană.
Publicul expoziţiei 

„Doru Dumitrescu – 
Wearable sculpture“ 

© ICR Bruxelles

8-22 iulie / Expoziţia „Românii şi Marele Război“ la Palatul Provincial din Bruges. 
E.S. Ştefan Tinca, ambasadorul României în Regatul Belgiei şi dl Carl Decaluwe, 

guvernatorul provinciei Flandra de Vest la vernisajul expoziţiei 
© ICR Bruxelles
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neerlandeză, spaniolă, germană, italiană: Poezii de ana 
Blandiana, O, rămâi... de Mihai Eminescu, poezii din volumul 
Ulise şi jocul de şah de Ofelia Prodan, fragmente din romanele 
Lunetistul de Marin Mălaicu Hondrari şi Tărâmul lui Saşa Kozak 
de Iulian Ciocan, drama Săptămâna luminată de Mihail 
Săulescu şi schiţa fantastică Oceania–Pacific–Dreadnought 
de Alexandru Macedonski, poemul epic fantastic Dermelinii 
emigranţi aveau cozi de argint în loc de inimă (...) de Iarina 
Copuzaru, poezii de Constantin Dragoş, poeme de Daniel 
D. Marin. 

27 septembrie / Concert Marius Mihalache Band la Palatul 
Artelor Frumoase din Bruxelles, cuprinzând reinterpretări ale 
unor compoziţii româneşti şi europene, muzică clasică şi 
jazz contemporan. In prezent, din grupul Marius Mihalache 
Band fac parte, alături de Marius Mihalache, artiştii Lorin 
Mihalache (tobe), Arabela Nicolau (voce), Nicolae Baran 
(bass), Constantin Mirea (vioară) şi Gabriel Brutaru (chitară). 
În cadrul aceleiaşi serii de evenimente, au fost organizate, în 
datele de 24 şi 25 septembrie, la Palatul Artelor Frumoase din 
Bruxelles, două reprezentanţii teatrale, producţii ale Teatrului 
nottara: Aprilie dimineaţa de Mihai Ispirescu şi Matrimoniale 
de Lia Bugnar. Concertul a fost  organizat la propunerea 
actorului Mircea Diaconu, în prezent europarlamentar, si  a 
completat programarea culturală a primei editii a festivalului  
Eurocultura.

OCTOMBRIE

2-9 octombrie / Filme şi cineaşti români la Festivalul 
Internaţional de Film Francofon de la Namur. Institutul Cultural 
Român de la Bruxelles a sprijinit participarea românească la 
a XXX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Francofon 
de la Namur (FIFF Namur). De asemenea, a fost organizat un 
atelier denumit La Fabrique (Fabrica) la care au participat 15 
studenţi şi 15 formatori (responsabili pedagogici) provenind 
din 15 şcoli de cinema din ţările francofone. În cadrul 
festivalului, au fost proiectate filmele: Muntele magic (r. 
Anca Damian), Aferim! (r. Radu Jude, proiecţie în prezenţa 
co-scenaristului Florin Lăzărescu), Lumea e a mea (r. Nicolae 
Constantin Tănase, proiecţie în prezenţa regizorului), Ramona 

în consultare cu Institutul Cultural Român Bruxelles: lecturi de 
poezie şi ateliere de creaţie, proiecţii de arhivă, concerte, 
zile de cercetare, conferinţe, seminarii,  dezbateri etc. De 
asemenea, studenţii Departamentului de limba română, 
împreună cu voluntarii Asociaţiei studenţilor români din 
Strasbourg, sub îngrijirea lectorului Ana-Maria Gîrleanu, au 
prezentat operele şi revistele Dada şi au pregătit lecturi 
multilingve de poeme (10 decembrie, cu ocazia „Nopţii 
studenţilor – AH DADA“), Academicianul Eugen Simion 
a prezentat catalogul expoziţiei Tristan Tzara cu ocazia 
lansării acestuia în 10 decembrie, la Librăria Kleber. Criticul 
literar Petre Răileanu şi profesorul Marius Hentea au susţinut 
prelegeri (11-12 decembrie).

22-26 septembrie / Deplasarea poetului belgian neerlandofon  
Paul Bogaert, la Sibiu, în vederea participării la Festivalul 
Internaţional de Poezie de la Sibiu (FIP Sibiu), organizat de 
revista Transilvania Sibiu, susţinută de Institutul Cultural Român 
de la Bruxelles în cadrul liniei de mobilitate a profesioniştilor 
culturali din alte ţări interesaţi să desfăşoare proiecte cu artişti 
şi organizaţii din România. Poemul Toespraak (Discurs) de 
Paul Bogaert a fost tradus în limba română de Jan H. Mysjkin 
(membru activ în grupul de traducători literari al Institutului 
Cultural Român de la Bruxelles) şi de poeta Doina Ioanid şi a 
fost publicat la începutul anului 2015 în antologia de poezie 
flamandă contemporană Lumina ultimei zile, la Casa de 
editură Max Blecher.

22-26 septembrie / Lansarea platformei/revistei de 
traduceri literare din limba română TRAutor, în cadrul 
Festivalul Internaţional de Poezie de la Sibiu (FIP Sibiu) 2015. 
Platforma reprezintă o primă „vitrină de expunere“ a textelor 
traducătorilor, pentru a le face vizibile editurilor care să le 
publice traducerile în volume şi antologii. Totodată, are 
şi scop educaţional, formând o comunitate virtuală de 
traducători. În prezent, grupul de traducători format în jurul 
acestui proiect numără 14 colaboratori pentru opt limbi 
diferite (franceză, neerlandeză, italiană, spaniolă, engleză, 
germană, norvegiană, rusă). Platforma va fi şi un instrument de 
lucru, de dialog între traducătorii experimentaţi şi traducătorii 
tineri, la început de carieră. Primul număr cuprinde traduceri 
din diverse genuri literare din literatura română în franceză, 
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unei fete cuminţi (r. Ana Lungu), De ce eu? (r. Tudor Giurgiu), 
Comoara (r. Corneliu Porumboiu), Bucureşti non stop (r. 
Dan Chişu), Box (r. Florin Şerban), Muntele magic (r. Anca 
Damian), Mai aproape (r. Nae Caranfil), Ce lume minunată 
(r. Anatol Durbală).

24 octombrie / Concert „Cantemir“ al ansamblului Jordi 
Savall & Hesperion XXI la Palatul Artelor Frumoase (BOZAR) 
din Bruxelles, în cadrul festivalului Europalia. Institutul Cultural 
Român de la Bruxelles, în colaborare cu Centrul Cultural Turc 
Yunus Emre din Bruxelles, a organizat concertul ansamblului 
Jordi Savall dedicat lui Dimitrie Cantemir. Proiectul a fost 
dezvoltat cu scopul promovării candidaturii României la 
statutul de ţară invitată a Festivalului bienal Europalia, în 
2019. Componenţa ansamblului Jordi Savall & Hesperion 
XXI: Hakan Güngör, kanun; Yurdal Tokcan, oud; Murat 
Salim Tokaç, tambur; Haïg Sarikouyoumdjian, ney & duduk; 
Fahrettin Yarkin şi Pedro Estevan, percuţie; Gaguik Muradyan, 
kemence; Nedyalko Nedyalkov, caval; Dimitri Psonis, santur 
şi Jordi Savall, vioară & liră.

NOIEMBRIE 

5-8 noiembrie / Republica Moldova la Festivalul internaţional 
de film documentar „D’Est en Est“ la Lille (Franţa). Institutul 
Cultural de la Bruxelles a fost partenerul Festivalului de film 
documentar „D’Est en Est“ – Lille. În cadrul festivalului a fost 
proiectat documentarul Autopcity (r. Ştefan Rusu, 2015), la 
cinematograful L’Univers. Proiecţia a avut loc în prezenţa 

(r. Andrei Creţulescu, proiecţie în prezenţa directorului de 
imagine Andrei Butică şi a Rodicăi Lazăr), Vacances d’été 
(r. Andrei Tănase, proiecţie în prezenţa lui Andrei Tănase), 
Paper Ba (r. Roxana Bentu). 

13 octombrie / Concert omagial George Enescu pe scena 
Centrului cultural Espace Senghor din Bruxelles. Institutul 
Cultural Român de la Bruxelles a organizat un eveniment 
muzical din seria de manifestări dedicate comemorării 
a 60 de ani de la trecerea în eternitate a violonistului, 
compozitorului şi dirijorului George Enescu. Pianistul Jean-
Claude Vanden Eynden, violoncelista Viviane Spanoghe, 
pianista Ioana Mihai şi mezzo-soprana Mariana Iacob au 
susţinut un concert omagial care a cuprins piese de referinţă 
din repertoriul marelui compozitor român: Sonata no 1 în Fa 
minor op. 26 pentru violoncel şi pian, Cântece pe versuri de 
Clément Marot op.15, Sonata no 2 op. 26 pentru violoncel şi 
pian. 

10-26 octombrie / Participarea românească la Festivalul 
de film CinEast Luxemburg. Proiecţiile au fost organizate 
în parteneriat cu cele mai importate centre culturale din 
Luxembourg (Cinematograful Utopia, Cinemateca ş.a.) şi 
cu sprijinul ambasadelor şi institutelor culturale din statele 
reprezentate în festival. În perioada festivalului au fost 
organizate şi alte manifestări culturale – concerte, expoziţii, 
dezbateri despre industria filmului etc. Lungmetrajele 
româneşti selecţionate: Aferim! (r. Radu Jude), Autoportretul 

13 octombrie / Violoncelista Viviane Spanoghe şi pianistul 
Jean-Claude Vanden Eyden, doi dintre cei mai cunoscuţi artişti 

belgieni în recital omagial Enescu la Bruxelles 
© ICR Bruxelles

24 octombrie / Concert „Cantemir“ cu Jordi Savall la Bruxelles. 
Jordi Savall şi Ansamblul Hesperion XXI pe scena Palatului 
Artelor Frumoase 
© ICR Bruxelles
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op. 42 (D 845) pentru pian solo compusă de compozitorul 
austriac Franz Schubert  în mai 1825, urmată de Barcarola 
de Chopin, capodoperă a şcolii franceze. În incheierea 
recitalului său, Eduard Stan a interpretat Suita a doua pentru 
pian în Re major op 10, dedicată de Enescu profesorului 
său de pian de la Conservatorul din Paris, Louis Diémer, La 
concertul organizat cu sprijinul Ambasadei României în 
Regatul  Belgiei au asistat 140 de spectatori.

1-17 decembrie / Institutul Cultural Român de la Bruxelles a 
organizat o expoziţie de pictură contemporană cu lucrările 
a şase artişti din Republica Moldova, la Comisia Europeană. 
Vernisajul expoziţiei a avut loc în prezenţa a curatorului 
Tudor Zbârnea (pictor şi director al Muzeului Naţional de 
Artă al Moldovei – MNAM) şi a lui Ghenadie Jaloba (pictor). 

regizorului Ştefan Rusu şi a lui Virgiliu Mărgineanu, directorul 
Festivalului de film documentar Cronograf Chişinău. 
Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Asociaţia 
Interphaz, organizatoarea Festivalului, ajuns acum la cea de 
a VI-a ediţie. Tema ediţiei 2015 a fost urbanismul, în sens larg: 
locul cetăţeanului în oraş şi evoluţia oraşelor est-europene. 
Festivalul a avut şi o secţiune dedicată României, în cadrul 
căreia au fost proiectate documentarele: Şantier în lucru 
(r. Sindy Quere, Guillaume Lebon, Bénédicte Vacquerel, 
2013) şi Bloc comun (r. Anne C. Schiltz, Charlotte Grégoire, 
2012). Autopcity este un documentar despre centrul istoric al 
oraşului Chişinău, aflat în degradare. Un grup de cercetători, 
teoreticieni, arhitecţi, sociologi, activişti urbani şi artişti vizuali 
investighează procesele de transformare şi de planificare 
urbană care au avut loc în perioada socialistă şi după 
proclamarea Independenţei (27 august 1991). Documentarul 
a fost produs de Asociaţia Oberliht din Chişinău. 

DECEMBRIE

6 decembrie / Cu ocazia Zilei naţionale a României şi a 60 
de ani de la trecerea în eternitate a compozitorului George 
Enescu, Institutul Cultural Român de la Bruxelles a organizat 
un recital de pian susţinut de Eduard Stan. Evenimentul a 
avut loc la Muzeul instrumentelor muzicale din Bruxelles. 
Pentru acest concert aniversar muzicianul a ales un repertoriu 
simbolic  între lucrările maestrului  George Enescu  inspirate 
de plaiurile copilăriei sale şi reperele spre centrele unde a fost 
şcolit: conservatorul din Viena şi din Paris. Sonata în la minor 

6 noiembrie / Cultura din Republica Moldova la Mons 2015 – 
Capitală europeană a culturii.

Vizita ghidată propusă de Tudor Zbârnea, curatorul expoziţiei şi 
directorul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei 

© ICR Bruxelles

1-17 decembrie / Şase pictori din Republica 
Moldova la Comisia Europeană.
Vernisajul expoziţiei 
© ICR Bruxelles

6 decembrie / Omagiu enescian în templul muzicii la Bruxelles.
Pianistul Eduard Stan şi publicul prezent la concertul organizat cu 
ocazia Zilei Naţionale a României 
© ICR Bruxelles
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ilustrat sărbătorile din decembrie, iar apoi le-au transpus pe 
o scenă mică, special amenajată. A mai fost organizat un 
atelier de confecţionat sorcove, un atelier de confecţionat 
obiecte tradiţionale româneşti pentru decorarea bradului 
de Crăciun şi un atelier de confecţionat măşti.

20 decembrie / Institutul Cultural Român de la Bruxelles a 
organizat o seară literară cu poeţii Marius Chivu şi Igor Lukšić 
la Bruxelles. Au avut loc lecturi de poezie. Evenimentul s-a 
desfăşurat la Cafeneaua literară Le cercle des voyageurs 
din Bruxelles în prezenţa poeţilor Marius Chivu şi Igor Lukšić 
din Muntenegru şi a editorului M.E.O. Două volume de 
poezie ale celor doi au fost publicate recent în traducere în 
franceză în Belgia, la Editura M.E.O. Cu ocazia acestei seri 
literare/dezbatere dintre Marius Chivu şi Igor Lukšić au fost 
lansate şi cele două volume. Igor Lukšić este vicepremier şi 
ministru al afacerilor externe şi al integrării în actualul guvern 
din Muntenegru, iar Marius Chivu este scriitor, traducător şi 
cronicar. Din 2005 este redactor la Dilema veche, titular al 
cronicii literare.

Expoziţia a cuprins 20 de lucrări ale următorilor pictori: Tudor 
Zbârnea, Veaceslav Fisticanu, Valeriu Herţa, Ghenadie 
Jaloba, Vladimir Palamarciuc, Igor Svernei. Evenimentul s-a 
înscris în strategia Institutului Cultural Român de la Bruxelles de 
a facilita deschiderea europeană a artiştilor şi a managerilor 
culturali din Republica Moldova şi de a celebra spaţiul 
cultural comun.

10-30 decembrie / Institutul Cultural Român de la Bruxelles 
a susţinut realizarea unui film documentar despre expoziţia 
„Tristan Tzara – Omul aproximativ“ (septembrie 2015-ianuarie 
2016), de la Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană 
din Strasbourg. Documentarul a fost realizat cu ocazia 
celebrării celor 120 de ani de la naşterea artistului român, 
în cadrul strategiei multianuale 2016-2019. Filmările au avut 
loc în perioada 10-15 decembrie 2015, pe durata atelierelor/
lecturilor de poezie organizate la MAMCS de Departamentul 
de Limbă Română de la Universitatea din Strasbourg şi a 
zilelor de cercetare, la care a participat şi academicianul 
Eugen Simion. Documentarul include interviuri cu 
reprezentanţii muzeului, curatorul Serge Fauchereau, acad. 
Eugen Simion, preşedintele Institutului Cultural Român, Radu 
Boroianu, directorul reprezentanţei de la Bruxelles, Robert 
Adam, reprezentanţi ai primăriei din Strasbourg, colecţionari-
colaboratori ai expoziţiei, personalităţi care l-au întâlnit pe 
Tristan Tzara ş.a.

16-19 decembrie / Pentru a marca sărbătoarea Crăciunului, 
Institutul Cultural Român de la Bruxelles a organizat 
spectacole de teatru de umbre pentru copii şi ateliere 
de creaţie de obiecte tradiţionale româneşti specifice 
sărbătorilor de iarnă, în colaborare cu Muzeul Satului „Dimitrie 
Gusti“ din Bucureşti, cu Şcoala Europeană nr. 4 din Bruxelles şi 
cu Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Nicolae“ din Bruxelles. 
60 de copii de origine română înscrişi la Şcoala Europeană 
nr. 4 din Bruxelles şi 40 copii cu vârste cuprinse între 6 şi 10 
ani au participat la crearea unor poveşti cu teme care au 

20 decembrie / Poeţii Igor Lukšić şi Marius Chivu în dialog la Bruxelles 
© ICR Bruxelles
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Budapesta. Volumul de interviuri Cvadratura Cercului literar 
a apărut, în 2014, la editura Muzeului Naţional al literaturii 
Române. evenimentul a fost moderat de Gabriela Matei, 
directorul Institutului Cultural Român de la Budapesta, în 
prezenţa autorului Jenő Farkas, a criticului şi istoricului literar 
Béla pomogáts şi a prof. univ. Florin Cioban, de la Catedra 
de limba Română a universităţii elte din Budapesta. 

16 februarie / prezentarea spectacolului Prah de György 
spiró, în interpretarea teatrului Românesc din ungaria, pe 
scena teatrului Bethlen din Budapesta. prezenţa aceluiaşi 
spectacol a fost susţinută de Institutul Cultural Român de 
la Budapesta şi în 2014, în cadrul unui turneu organizat la 
Gyula şi seghedin. spectacolul interpretat de actorii Ildikó 
Frank şi Florin Ionescu a fost prezentat în limba română, cu 
supratitrare în limba maghiară. 

18 februarie / proiecţia documentarului  Duo pentru Paoloncel 
şi Petronom (r. alexandru solomon), la Galeria de artă 2B de 
la Budapesta. evenimentul a avut loc cu ocazia finisajului 
expoziţiei „eingejännert – paul şi Gisèle Celan“, parte a seriei 
de evenimente culturale dedicate lui paul Celan, organizate 
în colaborare cu Institutul Goethe, Institutul Francez, Institutul 
Cultural Israelian, Şcoala Normală superioară de la paris şi 
Colegiul „eötvös József“ de la Budapesta. 

26 februarie / proiecţia celei de-a treia părţi a documentarului 
de călătorie Wild Carpathia-Wild Forever la universitatea 
Central-europeană, sala „Oktober Hall“. după proiecţie a 
avut loc o discuţie moderată de prof. univ. dr. Constantin 
Iordachi, în calitate de co-director al Centrului pentru 
studii Istorice pasts Inc. din cadrul universităţii, la care au 
participat: alasdair Grant, coproducător, cameraman al 
filmului şi reprezentant al „almond Films“, Marsha siefert, 
profesor asociat la departamentul de Istorie din cadrul Ceu, 
expert în studii vizuale şi Gabriela Matei, directorul Institutului 
Cultural Român de la Budapesta. la eveniment au fost 
prezenţi e.s. Victor Micula, ambasadorul României în ungaria, 
Rosa sanchez, director general al Institutului Cervantes 
la Budapesta, reprezentanţi ai ambasadei României şi ai 
comunităţii româneşti din Budapesta, precum şi un număr 
semnificativ de masteranzi şi doctoranzi ai universităţii 
Central-europene, provenind din România şi din întreaga 

IANUARIE

15 ianuarie / Ziua Culturii Naţionale la Budapesta – 150 de ani 
de la înfiinţarea Revistei de cultură Familia din Oradea. au 
susţinut prelegeri legate de apariţia şi activitatea publicaţiei 
Ioan Moldovan, director, şi traian Ştef, redactor-şef al revistei 
Familia. În încheierea evenimentului, în semn de omagiu 
adus poetului naţional Mihai eminescu, simbol al culturii 
naţionale (de la a cărui naştere s-au împlinit 165 de ani), 
au fost rostite versuri eminesciene în lectura actorului sorin 
Ionescu, de la teatrul „Regina Maria“ din Oradea. au fost 
prezenţi filologi, studenţi, traducători, dar şi reprezentanţi ai 
publicaţiilor Foaia Românească şi Irodalmi Jelen. 

30 ianuarie / „participarea Institutului Cultural Român de 
la Budapesta la manifestările dedicate lui paul Celan“. În 
perioada 28-30 ianuarie 2015, au fost organizate la Budapesta 
evenimente culturale dedicate poetului şi traducătorului 
paul Celan: vernisajul expoziţiei „eingejännert – paul şi Gisèle 
Celan“ la Galeria de artă 2B din Budapesta, o masă rotundă 
şi o prelegere susţinută de Bertrand Badiou, cercetător în 
cadrul secţiei „paul Celan“ de la departamentul literatură 
şi limbi străine al Şcolii Normale superioare de la paris. În 30 
ianuarie a fost proiectat şi documentarul artistic Duo pentru 
Paoloncel şi Petronom (r. alexandru solomon), având la 
bază cartea lui petre solomon Paul Celan – dimensiunea 
românească. parteneri: Institutul Goethe, Institutul Francez, 
Institutul Cultural Israelian de la Budapesta, Şcoala Normală 
superioară de la paris şi Colegiul eötvös József din capitala 
ungariei. 

FEBRUARIE

5 februarie / prezentarea volumului de interviuri Cvadratura 
Cercului literar de Jenő Farkas în cadrul programului „serile 
de literatură“, la sediul Institutului Cultural Român de la 
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lume. prima parte a documentarului Wild Carpathia a fost 
prezentată publicului budapestan în 20 februarie 2013, iar 
cea de a doua parte în 11 februarie 2014, la sediul Institutului 
Cultural Român de la Budapesta. 

MARTIE

2 martie / Institutul Cultural Român de la Budapesta a 
participat la Festivalul Francofoniei în ungaria cu proiecţia 
filmului Când se lasă seara peste Bucureşti sau Metabolism 
(r. Corneliu porumboiu), în cadrul „Zilelor Filmului Francofon 
la Budapesta“, la Cinematograful de artă „uránia“. la 
premiera filmului au fost prezenţi es alexandru Victor 
Micula, ambasadorul României în ungaria, reprezentanţi ai 
Ministerului afacerilor externe ungar, edit Bakos, director al 
Cinematografului de artă „uránia“, reprezentanţi ai Comisiei 
dunării, masteranzi şi doctoranzi ai universităţii Central-
europene, profesori din cadrul universităţii elte, reprezentanţi 
ai comunităţii româneşti din Budapesta şi iubitori de film. 

9 martie – 8 iunie / Şcoala de arte – ediţia a IV-a, la sediul 
Institutului Cultural Român de la Budapesta. În cadrul 
atelierelor ce au avut loc în fiecare zi de luni a săptămânii, 
copiii au avut ocazia să experimenteze prin tehnici de 
colaj, origami, compoziţii de volume, plastilină, stratificare 
din carton, confecţionare de măşti şi jucării din materiale 
ecologice, extinzând astfel zona de creaţie de la desen şi 
pictură la obiect. 

13 martie / Recital de muzică de cameră susţinut de Cvartetul 
„tiberius“ din târgu-Mureş, la sediul Institutului Cultural Român 
de la Budapesta. programul a cuprins: Wolfgang amadeus 
Mozart, Cvartetul KV 172 în Si bemol major; Cvartetul KV 
173 în Re minor şi Joseph Haydn, Cvartetul op 76 Nr. 5 în Re 
major. la recital au fost prezenţi, în număr mare, iubitori de 
muzică, reprezentanţi ai unor institute culturale şi ambasade 
acreditate la Budapesta, studenţi şi profesori ai academiei 
de Muzică „liszt Ferenc“, pictori şi muzicieni. 

24-31 martie / expoziţie de icoane pe sticlă realizate de 
elevi din comunitatea românească din Budapesta, la sediul 
Institutului Cultural Român Budapesta. lucrările au fost 
realizate sub îndrumarea preotului paroh Cosmin Florentin 

pop, în cadrul a trei tabere de creaţie, organizate la sediul 
parohiei Ortodoxe din Budapesta de către asociaţia 
Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta. În deschiderea 
evenimentului, au vorbit Gabriela Matei, directorul Institutului 
Cultural Român de la Budapesta, p.s. siluan, episcopul 
eparhiei Ortodoxe Române din ungaria şi părintele paroh 
Cosmin Florentin pop. au fost prezenţi e.s. alexandru Victor 
Micula, ambasadorul României în ungaria, pr. paroh Marius 
Maghiaru, protosinghel david pop, superiorul aşezământului 
Monahal „sf. Ioan Botezătorul“ din Budapesta şi reprezentante 
ale asociaţiei Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta. 

APRILIE

2 aprilie / Conferinţa „Viaţa cotidiană romană prin monede 
pe cursul mijlociu şi inferior al dunării“ („Numismatics 
revealing History: From Coins to Roman History and daily life 
on the Middle and lower danube“) susţinută de dr. habil. 
Cristian Găzdac, la universitatea Central europeană (Ceu) 
din Budapesta. prelegerea, însoţită de un suport electronic 
de tip slide-show, s-a bazat pe cercetarea din ultimii 15 ani a 
dr. habil. Cristian Găzdac, pe tema fostelor provincii romane 
pannonia şi dacia, şi a fost organizată de Centrul de studii 
est-Mediteraneene (CeMs) în colaborare cu Institutul Cultural 
Român de la Budapesta. au fost prezenţi studenţi, masteranzi, 
doctoranzi şi profesori din cadrul departamentelor de Istorie, 
studii Medievale, Ştiinţe politice ale universităţii Central 
europene. pe lângă studenţi din România au mai fost 
prezenţi studenţi şi doctoranzi din armenia, Croaţia, ungaria. 
au mai fost prezenţi e.s. domnul Victor Micula, ambasadorul 
României în ungaria, Gabriela Matei, director al Institutului 
Cultural Român de la Budapesta, Volker Menze, directorul 
Centrului de studii est-Mediteraneene (CeMs) şi dr. Cristian 
Nicolae daniel, cercetător CeMs. 

16 aprilie-15 iunie / Vernisajul unei noi expoziţii din seria 
„artişti plastici români din ungaria“, la sediul Filialei seghedin 
a Institutului Cultural Român de la Budapesta. expoziţia de 
artă plastică contemporană a cuprins lucrări semnate de 
aurelia Nemeş şi adela Kiss, artiste plastice de origine română 
din ungaria. În deschidere, Gabriela Matei, directorul 
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MAI

8 mai / Concertul Jazz For Two cu emil Bîzgă (trompetă) şi István 
Gyárfás (chitară), la sediul Institutului Cultural Român de la 
Budapesta. Cei doi muzicieni au interpretat piese clasice de 
jazz şi creaţii semnate de emil Bîzgă, de pe albumul Accacia 
Flower, iar în încheierea programului, vocalista de jazz Olga 
Boczar (polonia) li s-a alăturat într-un scurt moment muzical. 
la concert au fost prezenţi reprezentanţi ai ambasadei 
României la Budapesta, reprezentanţi ai Comisiei dunării, 
studenţi ai universităţii Central-europene, scriitori, iubitori de 
jazz. 

19 mai / Recitalul Lumière cu Matei Ioachimescu (flaut) 
şi Cătălina Butcaru (pian), la Budapest Music Center. au 
fost prezenţi: Radu Boroianu şi liviu Jicman, preşedintele 
şi respectiv vicepreşedintele Institutului Cultural Român, 
es alexandru Victor Micula, ambasadorul României în 
ungaria, Olga popova, directorul Institutului Cultural Bulgar, 
reprezentanţi ai ambasadelor ecuadorului, spaniei, sloveniei, 
turciei, reprezentanţi ai mediului academic: Volker Menze, 
director al Centrului de studii est Mediteraneene (CeMs), 
Constantin Iordachi, codirector al departamentului de studii 
Istorice Ceu – pasts, Inc., studenţi, masteranzi şi doctoranzi 
ai universităţii Central europene, artişti plastici, muzicieni şi 
reprezentanţi ai comunităţii româneşti din ungaria. programul 
concertului a inclus: Preludiu la după-amiaza unui faun de 
Claude debussy, Chant de Linos de andré Jolivet, Preludiu 

Institutului Cultural Român de la Budapesta a făcut o scurtă 
prezentare a celor două expozante şi a vorbit despre 
importanţa continuităţii şi a dialogului între generaţii în rândul 
artiştilor plastici. la vernisaj au fost prezenţi reprezentanţi ai 
Consulatului General al României la seghedin, membri ai 
comunităţii româneşti din seghedin, Gyula şi Makó şi studenţi 
ai universităţii din seghedin. presa de limba română a fost 
reprezentată de jurnalistul tV Ştefan Crâsta, redactor al 
emisiunii Ecranul nostru, de la postul public ungar de Radio şi 
televiziune MtVa. 

21 aprilie-21 iunie / expoziţia „Ingo Glass: forme şi culori în 
spaţiu“, la sediul Institutului Cultural Român de la Budapesta. 
Vernisajul a avut loc în prezenţa artistului plastic Ingo Glass şi 
a criticului şi istoricului de artă ernö p. szabó. În deschiderea 
evenimentului, Gabriela Matei, directorul Institutului Cultural 
Român de la Budapesta, a prezentat legăturile artistului cu 
România, în special activitatea acestuia la Galaţi, unde a 
realizat două dintre cele mai frumoase lucrări de sculptură 
monumentală situate pe faleza dunării: „septenarius“ şi 
„piramida soarelui“, lucrări care au constituit punctul de 
plecare al „proiectului dunărean“. Criticul şi istoricul literar 
ernő p. szabó, redactor şef al revistei Új Művészet (arta 
Nouă) şi autor al unei biografii a artistului plastic, a prezentat 
elemente definitorii din creaţia artistică a lui Ingo Glass, 
precum şi contribuţia acestuia la teoria artei. 

21 aprilie-21 iunie / Gabriela Matei, Ernő P. Szabó şi Ingo Glass 
la vernisajul expoziţiei „Ingo Glass: forme şi culori în spaţiu“ la 

Institutul Cultural Român Budapesta 
© ICR Budapesta

8 mai / Emil Bîzgă (trompetă)şi István Gyárfás (chitară)  la „Jazz 
For Two“, la sediul ICR Budapesta 
© ICR Budapesta



77

15 iunie / spectacolul Păi… despre ce vorbim noi aici, 
domnule?, regizat de alexandru dabija, la teatrul „Katona 
József“ din Budapesta. spectacolul, o adaptare după 
romanul Moromeţii, tradus în limba maghiară, a fost susţinut 
de actorii Marcel Iureş şi George Mihăiţă şi s-a bucurat de un 
enorm succes la public şi în mediul de specialitate. 

24 iunie-10 septembrie / Marcarea Centenarului Gellu 
Naum, printr-o expoziţie realizată de Muzeul Naţional al 
literaturii Române, la sediul Institutului Cultural Român de la 
Budapesta. În deschiderea evenimentului, conf. univ. dr. Ioan 
Cristescu, director al Muzeului Naţional al literaturii Române 
(MNlR) a prezentat geneza expoziţiei şi a punctat traseul 
literar aparte al lui Gellu Naum. de asemenea, a prezentat 
numărul 5 din Caietele Avangardei, revistă editată de MNlR, 
număr special dedicat lui Gellu Naum. proiectul „Centenarul 
Gellu Naum“, organizat în parteneriat cu Muzeul Naţional al 
literaturii Române din Bucureşti a marcat împlinirea a 100 de 
ani de la naşterea scriitorului avangardist Gellu Naum şi a 
avut drept scop valorificarea patrimoniului literaturii române 
şi a culturii naţionale. 

29 iunie-29 iulie / expoziţia personală de grafică Onisim 
Colta, la sediul Institutului Cultural Român de la Budapesta. 
expoziţia a reunit un număr de 17 desene având ca temă 
cartea, depozitar al înţelepciunii „divine“. În deschiderea 
evenimentului, Gabriela Matei, director al Institutului Cultural 
Român de la Budapesta a făcut o prezentare a reperelor 
biografice şi a traseului artistic al pictorului Onisim Colta, 
punctând două caracteristici esenţiale ale operei sale: 

şi Rigaudon de Vasile Jianu, Sonata La flute de Pan de Jules 
Mouquet, Dansuri populare româneşti de Béla Bartók şi părţi 
din celebra operă Carmen de Georges Bizet. 

22 mai / participarea Filialei seghedin a Institutului Cultural 
Român de la Budapesta la „Zilele oraşului seghedin“, cu un 
concert folcloric susţinut de solistul Cristian Fodor şi de Grupul 
instrumental „dor“ din alba Iulia. Inclus în cadrul programului 
de muzică şi dansuri tradiţionale „piaţa patrimoniului“ (22-
25 mai 2015), spectacolul a avut loc pe o scenă în aer liber 
amplasată în piaţa dugonics, din centrul oraşului. Concertul 
a cuprins piese folclorice culese chiar de Cristian Fodor din 
zona Orăştiei. presa de limbă română a fost reprezentată 
de Iulia Kaupert, redactor-coordonator al emisiunii O voce 
românească, de la postul public ungar de Radio şi televiziune 
MtVa, care a realizat un interviu cu Cristian Fodor. 

IUNIE

3 iunie / Recital de pian susţinut de sînziana Mircea la Institutul 
Cultural Român de la Budapesta în cadrul programului 
„Bijuterii muzicale“. programul recitalului a inclus piese de: 
schubert, liszt, Chopin, albeniz, enescu şi Rahmaninov. au 
participat: reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat în 
ungaria, printre care directorul Institutului Cervantes, Rosa 
Maria sánchez-Cascado Nogales, studenţi şi reprezentanţi 
ai comunităţii româneşti din ungaria. sînziana Mircea a 
fost desemnată, în cadrul Galei ligii studenţilor Români din 
străinătate, „Cel mai bun student român din străinătate – 
Categoria arte“ de către un juriu prezidat de preşedintele 
academiei Române. 

11-12 iunie / turneul în ungaria al ansamblului „Flauto 
dolce“ în cadrul programului „Bijuterii muzicale“. Cele două 
recitaluri susţinute la Facultatea de muzică „István Vántus“, 
din cadrul universităţii de Ştiinţe din seghedin şi la palatul 
Regal din Gödöllő, au avut în program compoziţii de muzică 
veche de pe teritoriul României, fragmente din Codex 
Caioni (transilvania, secolul al XVII-lea), Cântece tradiţionale 
armeneşti (Gherla, Judeţul Cluj), Cântece vechi hasidice, 
Cântece şi dansuri româneşti şi creaţii de Joseph Bengraf, 
Martin schneider şi Johann sartorius. 

15 iunie / Actorii George Mihăiţă şi Marcel Iureş în „Păi... 
despre ce vorbim noi aici, domnule?“ pe scena Teatrului 
„Katona József“ din Budapesta 
© ICR Budapesta
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Micherechi. actorii alexandru stama, Răzvan daniel Marina, 
Bianca Cristiana Hedeş şi Veronica Violeta Căliman, membri 
ai teatrului pentru copii „Zurli“ din Cluj, au susţinut spectacolul 
Cei trei purceluşi, o adaptare de Mirela Retegan, urmat de o 
întâlnire pe scenă cu personajul „Fetiţa Zurli“.

10 septembrie-4 octombrie / expoziţia „Hans Mattis-teutsch – 
sub semnul avangardei“ organizată de Institutul Cultural Român 
de la Budapesta, în parteneriat cu Muzeul de artă Braşov şi cu 
Muzeul Ferenczy din szentendre, la Galeria „Képtár“ a Muzeului 
Ferenczy din szentendre, ungaria. Cu ocazia vernisajului, 
muziciana Négyessy Katalin a susţinut un recital de violoncel. 
expoziţia a reunit 31 de lucrări de artă plastică, de patrimoniu, 
din colecţia Muzeului de artă Braşov, semnate Hans Mattis-
teutsch (10 linogravuri, 9 acuarele, 4 pasteluri şi 8 sculpturi de 
dimensiuni mici). la vernisajul expoziţiei au participat: Bartha 
Árpád – directorul Muzeului de artă Braşov, Gabriela Matei - 
directorul Institutului Cultural Român de la Budapesta, Gulyás 
Gábor - directorul Muzeului Ferenczy. 

15 septembrie-15 octombrie / expoziţia de artă plastică 
„augustin Costinescu“, organizată la sediul Institutului Cultural 
Român de la Budapesta.  la vernisaj au participat artistul 
plastic augustin Costinescu şi criticul de artă tudor Octavian 
care a făcut o prezentare succintă a parcursului formării 
artistului, precum şi situarea acestuia în arta europeană. 
la eveniment au fost prezenţi, de asemenea, artiştii Ingo 
Glass şi Csaba Zemlényi, publicista lucia Katona, membri ai 
comunităţii româneşti din ungaria, iubitori de artă.

conectarea la sacru şi matricea stilistică, rezultate din 
păstrarea legăturii artistului cu locul său de origine, zona 
Maramureşului. 

IULIE

13 iulie / proiecţia filmului O poveste de dragoste, Lindenfeld (r. 
Radu Gabrea) în cadrul „Clubului de film al Institutului Cultural 
Român de la Budapesta“, la sediul Institutului Cultural Român 
de la Budapesta. În deschidere, Gabriela Matei, directorul 
Institutului Cultural Român de la Budapesta, a prezentat 
„Clubul de film“, iniţiativă prin intermediul căreia cinefilii din 
capitala ungariei pot urmări succese ale cinematografiei 
româneşti contemporane. la proiecţia filmului au fost 
prezenţi numeroşi participanţi, printre care péter Mocsári, 
director adjunct la departamentul pentru politici economice 
ue din cadrul Ministerului afacerilor externe şi al Comerţului 
exterior din ungaria, reprezentanţi ai ambasadei României 
în ungaria, ai Consulatului General al României la Gyula şi 
membri ai comunităţii româneşti din Budapesta. 

27 iulie / proiecţia filmului Sunt o babă comunistă (r. stere 
Gulea) în cadrul „Clubului de film al Institutului Cultural 
Român de la Budapesta“, la sediul Institutului Cultural Român 
de la Budapesta. directorul Institutului Cultural Român de 
la Budapesta, Gabriela Matei, a amintit publicului prezent 
la proiecţia de film că romanul lui dan lungu Sunt o babă 
comunistă a fost tradus până acum în peste 10 limbi străine. 
În limba maghiară a apărut în 2008, în traducerea Gabriellei 
Koszta, cu sprijinul Centrului Naţional al Cărţii din cadrul 
Institutului Cultural Român. Filmul a fost subtitrat în limba 
maghiară şi s-a bucurat de succes în rândul iubitorilor de film 
şi al presei de specialitate.

SEPTEMBRIE 

8 septembrie / „Ziua limbii Române“ sărbătorită la Micherechi 
de Institutul Cultural Român de la Budapesta, care a 
organizat un spectacol de teatru pentru aproximativ 120 de 
copii de la Grădiniţa şi Şcoala Generală Românească din 

8 septembrie / Ziua Limbii Române sărbătorită la Micherechi 
© ICR Budapesta
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participarea muzicienilor români Iancu dumitrescu şi ana-
Maria avram. pe 1 octombrie 2015, ana-Maria avram 
şi Iancu dumitrescu au susţinut, pe aceeaşi scenă, un 
concert cuprinzând exclusiv compoziţii proprii, în compania 
muzicienilor Yoni silver, tim Hodgkinson, Colin Hacklander, 
Zsolt sőrés şi Berci Márkos.

OCTOMBRIE

4 octombrie / Institutul Cultural Român de la Budapesta 
a susţinut participarea ansamblului Folcloric Naţional 
„transilvania“ din Baia Mare la cea de-a VIII-a ediţie a 
Festivalului de promovare a culturii, limbii şi tradiţiilor populare 
româneşti „la obârşii, la izvor“ de la Gyula. evenimentul s-a 
desfăşurat la Centrul Cultural Românesc din incinta liceului 
„Nicolae Bălcescu“ din Gyula şi a fost organizat de episcopia 
Ortodoxă Română din ungaria, în parteneriat cu Institutul 
Cultural Român de la Budapesta  şi Consiliul Judeţean 
Maramureş. au fost prezenţi aproximativ 300 de participanţi, 
reprezentanţi ai comunităţii româneşti din ungaria. presa de 
limbă română a fost reprezentată de Iulia Kaupert, redactor-
coordonator al emisiunii O voce românească de la postul 
public ungar de Radio şi televiziune MtVa. 

5 octombrie-25 noiembrie / expoziţia artistului plastic arădean 
Ioan Kett-Groza, la sediul filialei seghedin a Institutului Cultural 
Român de la Budapesta. Onisim Colta, autor al volumului 
monografic Ioan Kett-Groza a vorbit despre influenţa 
generală a suprarealismului asupra artei plastice româneşti şi 
asupra creaţiei recente a artistului plastic amintit. la vernisaj 

16 septembrie-25 noiembrie / ediţia a V-a a „Şcolii de arte“, 
proiect organizat de către Institutul Cultural Român de la 
Budapesta pentru o grupă de aproximativ 10 copii, având 
vârsta sub 14 ani. Cele 10 cursuri gratuite ale „Şcolii de arte“ 
s-au desfăşurat o dată pe săptămână. la această ediţie, 
copiii au continuat să experimenteze noi forme ale artei prin 
tehnici de colaj, origami, compoziţii de volume, confecţionări 
de măşti şi jucării din materiale ecologice extinzând astfel 
zona de creaţie de la desen şi pictură la obiect.

22-24 septembrie / ediţia a II-a a proiectului „Zilele Jazzului 
Românesc la Budapesta“, organizat la Budapest Music 
Center (BMC) şi în sala de concerte a primăriei oraşului 
szentendre, aflat în apropierea capitalei ungare. Concertele 
de jazz au fost susţinute de importanţi muzicieni şi compozitori 
români: sorin Zlat, Răzvan Cojanu, Claudiu purcărin („sorin 
Zlat trio“), Mircea tiberian, ana-Cristina leonte, cărora li s-au 
alăturat doi cunoscuţi muzicieni din ungaria: Kristóf Bacsó 
(saxofon) şi Gábor Juhász (chitară). 

27 septembrie-4 octombrie / participarea ansamblului 
de muzică contemporană „Hyperion International” la 
Festivalul „uH Fest” din capitala ungariei. Institutul Cultural 
Român Budapesta a sprijinit participarea membrilor 
fondatori ai ansamblului de muzică contemporană 
„Hyperion International” la Festivalul „uH Fest” din capitala 
ungariei, eveniment dedicat muzicii experimentale, de 
cercetare, electronice, electroacustice şi instrumentale. pe 
30 septembrie, Budapest Jazz Club din capitala ungariei 
a găzduit, de la ora 14:00, un master-class de profil cu 

22-24 septembrie / Mircea Tiberian la cea de a doua 
ediţie a „Zilelor jazz-ului românesc“ 

© ICR Budapesta

22-24 septembrie / Ana-Cristina Leonte (voce) şi Gábor Juhász 
(chitară) la cea de a doua ediţie a „Zilelor jazz-ului românesc“ 
© ICR Budapesta 
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19 octombrie-30 noiembrie / expoziţia de artă plastică 
a artistului C.Z. la sediul ICR Budapesta. la vernisaj a fost 
prezent şi criticul de artă Kozák Csaba. În deschidere, 
Gabriela Matei, directorul Institutului Cultural Român de la 
Budapesta a prezentat parcursul profesional al lui Csaba 
Zemlényi, iar criticul de artă Kozák Csaba a prezentat succint 
tematica expoziţiei punând accent pe latura de „cabinet 
al curiozităţilor“, care marchează ca stil activitatea de artist 
platic a lui Csaba Zemlényi. la eveniment au fost prezenţi 
artiştii plastici Ingo Glass, deak Balázs, adela Kiss, critici şi 
istorici de artă plastică, membri ai comunităţii româneşti 
din ungaria. expoziţia a putut fi vizitată până la data de 30 
noiembrie 2015. 

28-29 octombrie / „serile de literatură” ale Institutului Cultural 
Român de la Budapesta au avut-o ca invitată pe prozatoarea 
doina Ruşti. În deschiderea evenimentului, Gabriela Matei, 
directorul Institutului Cultural Român de la Budapesta a 
prezentat în termeni elogioşi cariera de prozatoare a doinei 
Ruşti şi a semnalat lansarea traducerii în limba maghiară a 
romanului Lizoanca la 11 ani. În limba maghiară, volumul 
a apărut sub titlul Lizoanca tizenegy évesen, în traducerea 
realizată de enikő szenkovics, la editura „Orpheusz“. apariţia 
a fost sprijinită de Institutul Cultural Român de la Bucureşti, prin 
Centrul Naţional al Cărţii. la sediul Institutului Cultural Român 
de la Budapesta au fost prezenţi szarkáné Brád annamária, 
în calitate de reprezentată a Centrului de sprijin pedagogic 
din cadrul Institutului de Cercetare şi dezvoltare a educaţiei 
din ungaria, reprezentanţi ai presei româneşti din ungaria, 
iubitori ai literaturii române contemporane şi membri ai 
comunităţii româneşti din capitala ungară. În 29 octombrie 
2015, la sediul uniunii scriitorilor din ungaria, a fost lansată 
traducerea romanului Lizoanca la 11 ani/Lizoanca tizenegy 
évesen în prezenţa autoarei, a domnului szentmártoni János, 
preşedintele uniunii scriitorilor din ungaria, a traducătoarei 
enikő szenkovics, a doamnei erős Kinga, directorul editurii 
„Orpheusz“, a domnului Király Farkas, editorul cărţii şi a 
actorului lázár Balázs. la sediul uniunii scriitorilor din ungaria 
au fost prezenţi critici literari, iubitori ai literaturii române 
contemporane şi reprezentanţi ai comunităţii româneşti din 
ungaria.

au fost prezenţi reprezentanţi ai comunităţii româneşti din 
seghedin, Gyula şi Makó, Ioan Fodoreanu, Consul General 
al României la seghedin, profesorul dr. Gheorghe petruşan, 
filolog, Mihaela Bucin, şefă a Catedrei de limba si literatura 
Română din cadrul Institutului pedagogic „Juhász Gyula“ al 
universitătii din seghedin. expoziţia a putut fi vizitată la sediul 
Filialei seghedin a Institutului Cultural Român de la Budapesta 
până la data de 25 noiembrie 2015. 

13-17 octombrie / săptămâna Filmului Românesc la 
Budapesta – ediţia a X-a, în parteneriat cu Cinematograful 
de artă uránia şi cu secretariatul de stat pentru Cultură din 
cadrul Ministerului Resurselor umane din ungaria. seara de 
gală a debutat la Cinematograful uránia din Budapesta cu 
o conferinţă de presă, la care au participat: Gabriela Matei, 
directorul Institutului Cultural Român de la Budapesta, Botond 
Áron elekes, director executiv al Cinematografului de artă 
uránia din Budapesta, Mihály Zoltán Nagy, vicepreşedinte 
al Institutului Cultural Român, anikó Gorácz, critic de film, 
actriţa tania popa, de la teatrul Naţional „I.l. Caragiale“ 
din Bucureşti. În deschiderea evenimentului a fost proiectat 
filmul America, venim! (r. Răzvan săvescu). la eveniment 
au participat: e.s. Victor Micula, ambasadorul României în 
ungaria, Judit Hammerstein, director general al Institutului 
Balassi, reprezentanţi ai Ministerului afacerilor externe şi 
Comerţului exterior din ungaria, ai ambasadei României la 
Budapesta, directori ai institutelor culturale acreditate la 
Budapesta, profesori şi studenţi de la universitatea Central 
europeană (Ceu) din Budapesta şi de la universitatea 
„eötvös loránd“ (elte) din Budapesta, cinefili şi reprezentanţi 
ai comunităţii româneşti. În următoarele zile, în cadrul celei 
de-a X-a ediţii a „săptămânii Filmului Românesc“ au fost 
proiectate, în premieră, filmele artistice româneşti: Q.E.D. (r. 
andrei Gruzsniczki), Cel ales (r. Cristian Comeagă), Alt Love 
Building (r. Iulia Rugină), Aferim! (r. Radu Jude), De ce eu? 
(r. tudor Giurgiu) şi Când se lasă seara peste Bucureşti sau 
Metabolism (r. Corneliu porumboiu). presa de limba română 
a fost reprezentată de Iulia Kaupert, redactor-coordonator 
al emisiunii O voce românească şi tiberiu Boca, redactor al 
emisiunii Ecranul nostru de la postul public ungar de Radio şi 
televiziune MtVa. 
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conferinţe a Hotelului Gellért din Budapesta şi a fost urmat de 
o recepţie. În deschiderea evenimentului, e.s. Victor Micula, 
ambasadorul României la Budapesta, a invitat publicul 
prezent să păstreze un moment de reculegere în memoria 
victimelor din tragedia de la Clubul Colectiv, respectiv 
ale atacurilor teroriste din Franţa, liban şi Mali. Recitalul a 
transmis un mesaj de unitate în jurul principiilor legate de 
dialog, înţelegere reciprocă, de respectare a pluralismului şi 
a diversităţii culturale, reflectat şi prin alegerea repertoriului 
care a inclus compoziţii de George enescu, Béla Bartók, Fritz 
Kreisler, edward Grieg, edward elgar şi pablo de sarasate. au 
participat: oficialităţi ungare, personalităţi politice şi publice, 
ambasadori, reprezentanţi ai institutelor culturale care îşi 
desfăşoară activitatea la Budapesta, ai mediului de afaceri 
şi membri ai comunităţilor româneşti din ungaria. publicului 
prezent a apreciat atât repertoriul ales, cât şi interpretarea 
artistică deosebită şi sunetul special al viorii Guarneri. 

7 decembrie / Institutul Cultural Român de la Budapesta 
a organizat, la sediu, vernisajul expoziţiei de artă plastică 
„apocalipsa“, în prezenţa artiştilor plastici Mircia dumitrescu 
(grafică) şi anna Maria Orban (instalaţie) şi a criticului de 
artă lászló Beke. Cele 20 de xilogravuri realizate de Mircia 
dumitrescu aduc un omagiu marelui desenator şi gravor al 
Renaşterii, albrecht dürer, având ca subiect apocalipsa. 
Instalaţia annei Maria Orban (alcătuită dintr-o tapiserie 
desfăşurată pe orizontală, însoţită de o oglindă uriaşă şi de 
71 de portrete-obiect) a explorat aceeaşi temă reflectată în 
Apocalipsa lui Ioan. Criticul de artă lászló Beke a prezentat 

NOIEMBRIE

22 noiembrie / Absolut! după Ivan turbincă de Ion Creangă 
la teatrul Naţional din Budapesta. Regia spectacolului îi 
aparţine lui alexandru dabija, iar interpretarea lui Marcel 
Iureş. spectacolul, cu supratitrare în limba maghiară, a fost 
prezentat publicului în sala studio Gobbi Hilda a teatrului 
Naţional din Budapesta. actorul Marcel Iureş a fost îndelung 
aplaudat de un public numeros, iubitor de teatru, în care s-au 
regăsit: e.s. alexandru Victor Micula, ambasadorul României 
în ungaria, edit Kulcsár, reprezentanta departamentului de 
Relaţii Internaţionale şi dramaturgie a teatrului Naţional din 
Budapesta, reprezentanţi ai mediului de afaceri, masteranzi 
şi doctoranzi ai universităţii Central europene, reprezentanţi 
ai comunităţii româneşti din ungaria. presa de limba română 
a fost reprezentată de Ştefan Crâsta, redactor al emisiunii 
Ecranul nostru, de la MtVa, care a realizat şi un interviu tV cu 
actorul Marcel Iureş.

DECEMBRIE

1 decembrie / Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Institutul 
Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu ambasada 
României în ungaria, a organizat recitalul „Vioara lui enescu 
la Budapesta“ susţinut de violonistul Gabriel Croitoru şi 
pianistul Horia Mihail. programul cultural a avut loc în sala de 

22 noiembrie / Marcel Iureş aplaudat după spectacolul 
„Absolut!“ după „Ivan Turbincă“ de Ion Creangă la Teatrul 

Naţional din Budapesta, în organizarea ICR Budapesta 
© ICR Budapesta

1 decembrie / Pianistul Horia Mihail, E.S. Alexandru Victor 
Micula, Ambasadorul României la Budapesta, Gabriela Matei, 
directorul ICR Budapesta şi violonistul Gabriel Croitoru la Ziua 
Naţională a României 
© ICR Budapesta
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10 decembrie / Institutul Cultural Român de la Budapesta 
a organizat, în sala Festivă a palatului Regal din Gödöllő, 
spectacolul Se aprind stelele iar, o călătorie muzicală pornind 
de la repertoriul clasic la cel contemporan, prin intermediul 
ariilor şi duetelor de operă, operetă şi a unor fragmente 
de musical. Recitalul a fost susţinut de soprana Felicia 
Filip, tenorul andrei lazăr şi de pianistul tudor scripcariu. 
programul a inclus compoziţii de: Johann strauss, Wolfgang 
amadeus Mozzart, Franz lehár, emmerich Kálmán (Imre 
Kálmán), Franz liszt (liszt Ferenc), Frédéric François Chopin, 
Richard stein. au participat: Gönczi tibor, directorul palatului 
Regal din Gödöllő, reprezentanţi ai corpului diplomatic 
acreditat la Budapesta, reprezentanţi ai ambasadei 
României în ungaria, oficialităţi ungare, artistul plastic Csaba 
Zemlényi, reprezentanţi ai comunităţii româneşti din ungaria, 
reprezentanţi ai mediului de afaceri, iubitori de muzică 
clasică din cadrul asociaţiei „prietenii palatului Regal de 
la Gödöllő“. presa de limba română a fost reprezentată 
de Gabriela elekes, corespondentă a emisiunii O voce 
românească de la postul public ungar de Radio, care a 
realizat şi un interviu cu soprana Felicia Filip.

tematica expoziţiei, cu accent pe instalaţia realizată de 
anna Maria Orban, şi a subliniat nivelul artistic deosebit al 
lucrărilor realizate de Mircia dumitrescu, pe care l-a numit 
„unul dintre cei mai mari graficieni români“. la eveniment 
au fost prezenţi şi artiştii plastici Ingo Glass, Csaba Zemlényi 
şi adela Kiss, poetul şi traducătorul Kányádi sándor, membri 
ai comunităţii româneşti din ungaria, critici şi istorici de artă. 

9 decembrie / prezentarea spectacolului Apolodor (după 
textul lui Gellu Naum), interpretat de ada Milea, dorina Chiriac 
şi Radu Bânzaru. spectacolul a avut loc în sala de evenimente 
culturale a Vaporului „a38“ din capitala ungară – unul dintre 
cele mai importante locuri de petrecere a timpului liber – un 
vapor transformat în sală de concerte şi restaurant, recent 
dotat şi cu o sală multifuncţională. Vaporul este ancorat pe 
dunăre în apropierea campusului studenţesc al universităţii 
tehnice din Budapesta, atrăgând astfel foarte mulţi tineri. 
au fost prezenţi: e.s. alexandru Victor Micula, ambasadorul 
României în ungaria, reprezentanţi ai ambasadei României în 
ungaria, profesori ai universităţii Central europene, membri ai 
comunităţii româneşti, reprezentanţi ai mediului de afaceri, 
angajaţi ai unor companii multinaţionale, dar şi copii care au 
fost fascinaţi de povestea lui apolodor. 

9 decembrie / Dorina Chiriac, Ada Milea şi Radu Bânzaru în 
spectacolul „Apolodor“ (după textul lui Gellu Naum) în sala de 

evenimente culturale a Vaporului „A38“ din capitala ungară 
© ICR Budapesta

10 decembrie / Soprana Felicia Filip, tenorul Andrei Lazăr şi 
pianistul Tudor Scripcariu, aplaudaţi în Sala Festivă a Palatului 
Regal din Gödöllő pentru recitalul „Se aprind stelele iar“ 
© ICR Budapesta
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InstItutul Cultural român  
„Mihai EMinEscu“ dE la chiŞinău

Director: acad. Valeriu matei 
Director adjunct: nichita Danilov 
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ludmila Botnaru (actriţă), ion dascăl (pian), Rodica Buhă 
(voce), nicolae cibotaru (voce), lidia irodoi (regie tehnică, 
sunet şi lumini).

18 ianuarie / concert de Ziua culturii naţionale la sala cu 
Orgă. În cadrul concertului a fost prezentată în premieră 
absolută lucrarea muzicală Monastirea Argeşului. Muzica 
este semnată de compozitorul Vlad Burlea, iar libretul de 
poetul Valeriu Matei, directorul institutului cultural Român 
de la chişinău. compoziţia monumentală a fost interpretată 
de un număr impresionant de artişti pe scena sălii cu Orgă 
(Orchestra naţională de cameră, corul naţional de cameră, 
orgă, diverse instrumente de percuţie, harpă electronică 
etc.). Evenimentul a fost transmis în direct la Radio Moldova. 

23 ianuarie / conferinţa ştiinţifică „unirea Principatelor 
Române şi ecourile sale în Basarabia“ şi vernisarea expoziţiei 
„unirea Principatelor Române şi reformele lui a.i. cuza“, 
în incinta academiei de Ştiinţe a Moldovei. În cadrul 
conferinţei, după deschiderea oficială la care au participat 
acad. Gheorghe duca, preşedintele academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, dr. Gheorghe cliveti, directorul institutului 
de istorie „a.d Xenopol“ din iaşi şi acad. Valeriu Matei, 
directorul institutului cultural Român de la chişinău, au 
fost prezentate următoarele comunicări: Gheorghe cliveti 
– „unirea Principatelor Române, o poveste europeană“; 
cătălin Turliuc – „a.i cuza şi modernizarea instituţională 
a României“; Gheorghe negru – „Ecouri basarabene ale 
unirii Principatelor Române“; dumitru Grama – „Participarea 
reprezentanţilor Basarabiei la înfăptuirea unirii Principatelor 

IANUARIE

14 ianuarie-12 februarie / Expoziţia „Mihai Eminescu... 
Şi timpul creşte-n urma mea“ la Biblioteca naţională a 
Republicii Moldova. au fost expuse portrete ale poetului, ale 
familiei sale, ale membrilor „Junimii“, fotografii de epocă din 
peregrinările poetului prin ţară, în special cele din ardeal; 
corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle, 
dar şi comentariile asupra operei şi personalităţii poetului, 
comentarii făcute de-a lungul timpului de figuri importante 
ale culturii române: de la Titu Maiorescu, Garabet ibrăileanu, 
George călinescu şi până la Mircea Eliade şi constantin 
noica. Totodată, a avut loc o expoziţie de carte cu diverse 
ediţii din opera lui Mihai Eminescu. 

15 ianuarie-15 februarie / Expoziţia „Mihai Eminescu... În mine 
bate inima lumii“, la Galeria La Rond de lângă statuia lui 
Ştefan cel Mare şi sfânt din chişinău. Pe lângă organizarea 
acestei expoziţii, Ziua culturii naţionale a fost marcată de 
institutul cultural Român de la chişinău în capitala Republicii 
Moldova, cu o depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu, 
situat pe aleea clasicilor din Grădina Publică; cu un recital 
de poezie organizat în colaborare cu uniunea scriitorilor din 
Republica Moldova şi cu o paradă de costume specifice 
secolului al XiX-lea, concepute de artistul plastic iurie Matei. 
Parteneri: Primăria Municipiului chişinău, Teatrul naţional 
„Mihai Eminescu“ din chişinău, Teatrul naţional de Operă şi 
Balet „Maria Bieşu“ din Republica Moldova şi academia de 
Muzică, Teatru şi arte Plastice din Republica Moldova. 

16 ianuarie / spectacol omagial „dor de Eminescu“ de Ziua 
culturii naţionale la Teatrul „alexei Mateevici“. Evenimentul 
a adus în prim-plan creaţia poetică eminesciană printr-un 
recital de poezie şi romanţe interpretate live (romanţe pe 
versuri de Eminescu). artişti participanţi: nicolae Jelescu 
(regie spectacol, actor), Margareta nazarchevici (actriţă), 

23 ianuarie / Conferinţa ştiinţifică „Unirea Principatelor Române 
şi ecourile sale în Basarabia”şi inaugurarea expoziţiei „Unirea 
Principatelor Române şi reformele domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza“ la Academia de Ştiinţe a Moldovei
© ICR Chişinău
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Române“; acad. Mihai cimpoi – „Rolul scriitorilor români în 
făurirea unirii Principatelor“. Parteneri: academia de Ştiinţe 
a Moldovei, institutul de istorie, institutul de Filologie, institutul 
de istorie A.D. Xenopol al academiei Române şi asociaţia 
istoricilor din Republica Moldova. 

24 ianuarie / spectacol artistic „hai să dăm mână cu 
mână“ dedicat unirii Principatelor Române, la monumentul 
domnitorului alexandru ioan cuza din chişinău. spectacolul 
susţinut de ansamblul folcloric „Geto-dacii“ din horeşti a 
fost organizat cu ocazia aniversării a 156 de ani de la unirea 
Principatelor Române. după ceremonia depunerii de flori, 
acad. Valeriu Matei, director al institutului cultural Român de 
la chişinău, Mircea cozma, preşedintele consiliului Judeţean 
Prahova şi Maria danilov, membră a ascociţiei istoricilor din 
Republica Moldova, au vorbit despre importanţa şi ecourile 
actului unirii Principatelor în spaţiul basarabean.

26 ianuarie-27 februarie / serie de activităţi dedicate unirii 
Principatelor Române desfăşurate de institutul cultural 
Român de la chişinău în raionul ungheni. Primul eveniment 
din serie a fost expoziţia „Poemele limbii Române“ la liceul 
Teoretic „alexei Mateevici“ din satul Pârliţa, raionul ungheni. 
directorul institutului cultural Român de la chişinău, acad. 
Valeriu Matei, a prezentat publicului expoziţia, modul în 
care aceasta poate fi utilizată ca material didactic pentru 
orele de limba şi literatura română şi a făcut referiri la scriitorii 
români prezenţi în expoziţie. cel de-al doilea eveniment a fost 
expoziţia „25 de ani de la căderea comunismului în România“, 
la liceul Teoretic „ion creangă“ din oraşul ungheni. a avut 
loc o prelegere despre momentele cruciale ale anului 1989 
în România şi estul Europei. cel de-al treilea eveniment a fost 
expoziţia „Generaţia basarabeană a Marii uniri“, la liceul 
„Mihai Eminescu“ din oraşul ungheni. a participat şi consulul 
României la ungheni, Petre liţiu. 

27 ianuarie / Prelegere dedicată unirii Principatelor, recital de 
poezie susţinut de acad. Valeriu Matei, directorul institutul cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău şi recital de pian susţinut 
de compozitoarea daria Radu, la Biblioteca Municipală de artă 
„Tudor arghezi“.  

28 ianuarie / serie de manifestări dedicate unirii Principatelor 
Române, la cahul.  Pentru a marca împlinirea a 156 de ani 
de la unirea Principatelor Române, institutul cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău a organizat: expoziţia 
„dimitrie cantemir – homo universalis“, la liceul „ion 
creangă“; expoziţia „ion creangă şi lumea personajelor 
sale“, la liceul „Mihai Eminescu“; premiera spectacolului  
Să-nvârtim hora frăţiei, la Teatrul Republican Muzical dramatic 
„B.P. hasdeu“, cu participarea actorilor şi a ansamblurilor 
artistice din cahul. Parteneri: consulatul General al României 
la cahul, secţia de cultură, Tineret şi sport a consiliului 
Raional cahul, liceul teoretic „ion creangă“, liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu“ şi Teatrul Republican Muzical dramatic 
„B.P.hasdeu“. 

FEBRUARIE

1 februarie-30 noiembrie / serie de emisiuni culturale 
dedicate activităţii institutului cultural Român de la chişinău 
la Radio „Vocea Basarabiei“. Emisiunile au drept scop 
promovarea şi popularizarea activităţii institutului cultural 
Român de la chişinău atât pe teritoriul Republicii Moldova, 
cât şi în România. 

4 februarie-1 martie / Expoziţia „lucian Blaga – Poemele 
luminii“, la liceul Teoretic „spiru haret“ din chişinău. În dialogul 
iniţiat cu elevii şi profesorii participanţi la vernisajul expoziţiei, 
acad. Valeriu Matei – directorul institutului cultural Român 
de la chişinău şi scriitorul nichita danilov – director adjunct, 
au vorbit despre personalitatea complexă a lui lucian Blaga, 
unul dintre cei mai mari poeţi şi filosofi ai perioadei interbelice, 
făcând o introducere în poezia, dramaturgia, filosofia şi 
proza sa memorialistică, raportând creaţia lui Blaga atât la 
epoca în care a trăit, cât şi la perioada postumă. din partea 
conducerii instituţiei au fost prezenţi Victor ambroci, director 
al liceului şi sergiu Orehovschi, director adjunct al liceului.

6 februarie-5 martie / Expoziţia „unirea Principatelor Române 
şi reformele domnitorului alexandru ioan cuza“, la Biblioteca 
naţională a Republicii Moldova. Expoziţia a prezentat etapele 
realizării unirii Principatelor Române prin imagini, documente 
diplomatice de epocă, mărturii ale contemporanilor, precum 
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avut loc conferinţa „Valori perene în creaţia lui Grigore 
Vieru şi Petru cărare“, în cadrul căreia acad. Valeriu Matei 
a prezentat comunicarea „lirism, metafizică şi rezistenţă 
antitotalitară în poezia lui Petru cărare şi Grigore Vieru“. au 
mai fost prezentate 14 comunicări aparţinând studenţilor 
facultăţilor de profil din chişinău. În final, elevii liceului Real 
„Mihai Marinciuc“ din chişinău au susţinut un recital poetic 
din creaţia poeţilor cărare şi Vieru. 

17 februarie / conferinţa ştiinţifică „izvorul şi clipa – Omagiul 
lui Grigore Vieru, 80 de ani“. acad. Valeriu Matei a susţinut 
prelegerea publică cu titlul „influenţe blagiene şi eseniene 
în lirica de tinereţe a lui Grigore Vieru“. au participat, de 
asemenea, acad. Mihai cimpoi, istoricul Vasile Bahnaru, 
scriitorul şi criticul literar ion ciocanu. 

18 februarie – 20 martie / Expoziţia „Şcoala ardeleană“, la 
Biblioteca Raională leova. au participat acad. Valeriu Matei, 
Valentina naşco, directoarea bibliotecii, precum şi profesori 
şi elevi ai liceului „Mihai Eminescu“ din localitate. Valeriu 
Matei a evidenţiat faptul că Şcoala ardeleană a contibuit la 
emanciparea spirituală şi politică a românilor transilvăneni, 
prin introducerea grafiei latine în limba română, în locul 
scrierii chirilice şi prin tipărirea primului dicţionar cvadrilingv al 
limbii române. acad. Valeriu Matei a citit şi un fragment din 
Epistola închinătoarea către Mitru Perea (Ţiganiada) de Ioan 
Budai-deleanu. a urmat un dialog cu cei prezenţi. 

21 februarie / concertul omagial „steaua de vineri in 
memoriam – Grigore Vieru la 80 de ani“, eveniment 
organizat în colaborare cu Ministerul culturii din Republica 
Moldova şi Primăria Municipiului chişinău. Evenimentul 
a avut loc la Palatul naţional din chişinău în prezenţa 
Preşedintelui Republicii Moldova, nicolae Timofti, a soţiei 
sale Margareta Timofti, şi a numeroase personalităţi ale vieţii 
politice şi culturale de pe ambele maluri ale Prutului. au rostit 
alocuţiuni în memoria poetului: Maria Babuc, ministrul culturii 
din Republica Moldova şi acad. Valeriu Matei. În cadrul 
evenimentului, cei peste 1.500 de spectatori au putut asculta 
piese îndrăgite ale unor artişti celebri de pe ambele maluri 
ale Prutului, printre care s-au numărat: Gabriel dorobanţu, 
Mihaela dauer, natalie Barbu, iurie sadovnic, Vasile iovu, 
nicolae Botgros etc. 

şi aprecieri ale istoricilor români şi străini despre actul unirii şi 
despre personalitatea domnitorului alexandru ioan cuza. la 
vernisaj, acad. Valeriu Matei – directorul institutului cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău şi scriitorul nichita 
danilov – director adjunct,  au invocat figura lui a.i. cuza, 
dar şi a altor reprezentanţi de seamă ai generaţiei paşoptiste 
precum Mihail Kogălniceanu, Vasile alecsandri, alecu Russo, 
alexandru donici, c.a. Rosetti, ion c. Brătianu şi au vorbit 
despre importanţa înfăptuirii unirii pentru constituirea statului 
român modern. acad. Valeriu Matei a ţinut şi o prelegere 
despre consecinţele reformelor domnitorului a.i. cuza, atât 
în România, cât şi în cele trei judeţe din sudul Basarabiei: 
cahul, ismail şi Bolgrad (intrate în componenţa României 
între 1856 şi 1878). 

12 februarie / Medalion ştiinţifico-literar „Grigore Vieru 
sub semnul eternităţii“, la universitatea „B.P. hasdeu“ din 
cahul. Prezenţa delegaţiei institutului cultural Român „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău în cahul, oraşul unde poetul Grigore 
Vieru a apărut pentru ultima dată în public, a oferit prilejul 
pentru o depunere de flori la bustul din cahul al marelui om 
de cultură. la depunerea de flori au participat şi anca corfu 
– consulul general al României la cahul, Petru Botezatu – şeful 
direcţiei culturale a raionului cahul, nicolae dandiş – directorul 
centrului „Pro-Europa“ cahul şi Oleg danilceac – prorector al 
universitatăţii „B.P. hasdeu“ din cahul. Prelegerea publică 
cu titlul „Elemente blagiene şi eseniene în lirica lui Grigore 
Vieru“, susţinută de acad. Valeriu Matei, a marcat începutul 
prezentărilor ştiinţifice. Prelegerea a fost axată pe evidenţierea 
unor aspecte inedite din opera lui Vieru şi prezentarea unor noi 
interpretări ale liricii acestuia. au urmat prezentările cadrelor 
didactice şi studenţilor de la universitatea „B.P. hasdeu“ din 
cahul, împreună cu un program artistic de poezie şi muzică 
pe versurile lui Grigore Vieru. 

13 februarie / suită de manifestări prilejuită de împlinirea 
a 80 de ani de la naşterea poeţilor Petru cărare şi Grigore 
Vieru la Biblioteca Municipală „B.P. hasdeu“. Evenimentul 
de debut a fost vernisajul expoziţiei „Trei poeţi: Grigore 
Vieru, Mihai ursachi şi Petru cărare“. acad. Valeriu Matei 
a făcut o prezentare a expoziţiei, referindu-se şi la viaţa şi 
activitatea celor trei mari poeţi români. după vernisaj a 
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de muzică populară“. directorul institutului cultural Român 
de la chişinău, acad. Valeriu Matei, a fost invitat de către 
organizatori să susţină discursul inaugural al Forumului. de 
asemenea, în cadrul evenimentului, institutul cultural Român 
de la chişinău a organizat expoziţia „Mihai Eminescu... În 
mine bate inima lumii“. 

27 februarie-27 martie / suită de manifestări organizate 
de institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ la soroca: 
expoziţia „Eminescu... Şi timpul creşte-n urma mea“, la liceul 
Teoretic „constantin stere“;  expoziţia „spătarul nicolae 
Milescu – primul enciclopedist român“, la Muzeul de istorie 
şi arheologie  şi conferinţa profesorilor şi a elevilor de liceu  
„Eminescu – poet naţional şi universal“, în prezenţa  acad. 
Valeriu Matei care a prezentat expoziţiile şi a susţinut 
prelegerea publică „Romantism şi modernism în poezia 
eminesciană“.

MARTIE

2 martie-3 aprilie / Expoziţia „ion creangă şi lumea 
personajelor sale“, la liceul Teoretic „ion creangă“ din 
comuna coşniţa, raionul dubăsari. Expoziţia aparţine 
seriei expoziţiilor tematice itinerate, destinate cunoaşterii 
şi promovării valorilor culturii naţionale. la vernisaj, acad. 
Valeriu Matei, directorul institutului cultural Român „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău a făcut o amplă prezentare a 
operei şi a vieţii marelui scriitor român. la eveniment au 
participat profesorii, elevii, conducerea liceului, dar şi anatol 
croitoru, preşedintele asociaţiei voluntarilor din Transnistria.

4 martie / concertul ansamblului archaeus în cadrul 
Festivalului internaţional de Muzică „Mărţişor – 2015“, la 
Filarmonica naţională „serghei lunchievici“ din chişinău, 
parte a programului „Muzica românească de pe ambele 
maluri ale Prutului“, etapa a V-a. institutul cultural Român 
„Mihai Eminescu“ la chişinău în colaborare cu uniunea 
compozitorilor şi Muzicologilor din Republica Moldova, 
uniunea compozitorilor şi Muzicologilor din România, 
compania publică Teleradio – Moldova, Radio România şi 
Filarmonica naţională „serghei lunchievici“ au organizat 
premiera spectacolului Unu Plus Minus Unu – opera de 

24 februarie-20 martie / Expoziţia stradală „Mihail 
Kogălniceanu şi epoca Daciei Literare“, la Galeria la Rond, 
situată în preajma monumentului lui Ştefan cel Mare şi sfânt 
din chişinău. Expoziţia a fost organizată pentru marcarea, 
în spaţiul cultural al Republicii Moldova, a 175 de ani de la 
apariţia primei ediţii a revistei Dacia literară, care a jucat 
un rol major în viaţa culturală şi literară românească şi al 
cărei redactor-şef a fost Mihail Kogălniceanu. Expoziţia a 
adus în atenţia publicului o serie de documente de arhivă, 
documente istorice, facsimile, fotografii de familie, menite să 
reconstituie atmosfera literară şi pe cea politică a epocii în 
care a trăit şi a activat unul din cei mai importanţi promotori 
ai ideilor paşoptiste, ai unirii şi ai constituirii României 
moderne: Mihail Kogălniceanu. Parteneri: complexul Muzeal 
naţional „Moldova“, reprezentat de Muzeul Memorial „Mihail 
Kogălniceanu“ din iaşi, Primăria Municipiului chişinău, Muzeul 
literaturii Române „Mihail Kogălniceanu“ din chişinău şi 
Biblioteca naţională a Republicii Moldova. 

25 februarie-25 martie / Trei expoziţii ale institutului cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, la cahul: expoziţia 
„dimitrie cantemir – homo universalis“ la liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu“, expoziţia „lucian Blaga – Poemele 
luminii“ la liceul Teoretic ”ioan Vodă cel cumplit“ şi expoziţia 
„constantin Brâncoveanu şi epoca sa“ la consulatul General 
al României la cahul, prezentate publicului de acad. Valeriu 
Matei, diectorul institutului cultural Român de la chişinău. 
la evenimente  au participat anca corfu – consulul general 
al României la cahul, Petru Botezatu – directorul direcţiei 
cultură, Tineret şi sport a consiliului raional cahul. Parteneri: 
direcţia cultură, Tineret şi sport din raionul cahul,  consulatul 
General al României la cahul, liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” şi liceul Teoretic „ioan Vodă cel cumplit”.

26 februarie / Evenimente în cadrul Forumului cultural 
internaţional „dimensiunea europeană a educaţiei artistice 
şi culturale“, la colegiul de Muzică „Ştefan neaga“. au 
putut fi ascultate prelegerile: „diversitatea culturală şi 
interculturalitatea“ şi „Educaţia artistică şi culturală – 
cunoştinţe şi practici“. au avut loc masterclass-urile „Valenţe 
de formare a competenţelor interpretativ-artistice ale 
elevilor pianişti“; „Metode şi tehnici de lucru cu orchestra 
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cuprins diverse ediţii din lucrările lui George călinescu. cu 
acelaşi prilej, a avut loc şi lansarea cărţii George Călinescu şi 
Italia de dr. Claudia matei. 

17 martie-14 mai / Prelegere publică la academia de 
Muzică, Teatru şi arte Plastice din chişinău: „date noi şi 
inedite privind cercetarea picturii exterioare din Moldova 
secolului al XVi-lea“. Prelegerea a fost susţinută de criticul 
de artă constantin ciobanu, şeful sectorului arte vizuale şi 
arhitectură, care a făcut o incursiune în pictura murală din 
Moldova secolului al XVi-lea, referindu-se mai ales la sursele 
şi genealogia acesteia. 

18-19 martie / Poduri de carte – promovarea literaturii române 
în Basarabia, prima etapă a anului 2015. conferinţe susţinute 
de autori consacraţi, membri ai uniunii scriitorilor din România 
şi Republica Moldova. acestea au avut drept scop acoperirea 
unui spaţiu geografic în care literatura română a fost mai 
puţin promovată, cel puţin în ultimii ani, evenimentele cele 
mai importante fiind concentrate în chişinău. Participanţi din 
România au fost scriitorii Theodor codreanu (cu prelegerile 
„Eminescianismul culturii româneşti“, „Rezistenţă şi disidenţă 
în anii comunismului“, „Eminescu – poet naţional şi universal“, 
„literatura basarabeană la răscruce“) şi Viorel dinescu 
(cu prelegerile „Poezia basarabeană actuală“, „Tradiţie 
şi modernitate în literatura română“, „Eminescianismul 
literaturii române din Basarabia“, „Grigore Vieru în contextul 
generaţiei poetice a anilor ’60 în literatura română“). 
Participanţii din Republica Moldova au fost scriitorul ion 
Mânăscurtă („literatura naţională – cheia de pătrundere 
în literatura universală“), scriitorul şi artistul plastic Mihai 
Potârniche („Pionerii fotografiei basarabene – 160 de ani de 
la apariţia fotografiei în Basarabia“, „literatura interbelică 
românească în fotografii. Basarabia 1918-1940, inclusiv 
perioada 1941-1944“, „Fotografia – clipa vieţii, document şi 
artă“, „Promotorii fotografiei naţionale basarabene şi scriitori 
fotografi“).

24 martie / conferinţa ştiinţifică „Realităţi istorice şi 
demografice în spaţiul românesc“ organizată cu prilejul 
aniversării Zilei unirii Basarabiei cu România, la academia de 
Ştiinţe a Moldovei. conferinţa a fost consacrată memoriei 
savantului Paul dimitriu, unul dintre primii istorici de la chişinău 

cameră în şapte tablouri pentru soprană, tenor şi septet 
instrumental de liviu dănceanu, în interpretarea ansamblului 
„archaeus“, a sopranei simona Jidveanu şi a tenorului 
cristian alexandru Petrescu.

5 martie-6 aprilie / Trei expoziţii ale institutului cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău la cahul şi Oancea, în 
colaborare cu direcţia cultură, Tineret şi sport din raionul 
cahul. Prima expoziţie, „lucian Blaga – Poemele luminii“ a 
fost deschisă la liceul Teoretic „ioan Vodă cel cumplit“ de 
Petru Botezatu, directorul direcţiei cultură, Tineret şi sport din 
raionul cahul, în prezenţa lui cosmin ungureanu, consul la 
consulatul General al României la cahul. cea de-a doua 
expoziţie, „constantin Brâncoveanu şi epoca sa“, a fost 
inaugurată la consulatul General al României la cahul, la 
vernisajul acesteia participând anca corfu, consulul general 
al României la cahul. cea de-a treia expoziţie, „dimitrie 
cantemir – homo universalis“, a fost deschisă la Gimnaziul 
„Vasile Şeicaru“ din comuna Oancea. la eveniment a 
participat Victor chiriloae, primarul comunei Oancea, dar 
şi conducerea Gimnaziului „Vasile Şeicaru“, consilieri locali, 
profesori şi elevi. 

12 martie / lansarea volumului antologic Numai în ceruri 
de leonida lari, la Biblioteca „Onisifor Ghibu“ din chişinău. 
acad. Valeriu Matei, directorul institutului cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău, a susţinut prelegerea 
„neoromantism, onirism şi postmodernitate în poezia leonidei 
lari“. au mai vorbit despre poezia şi personalitatea poetei 
acad. Mihai cimpoi, precum şi scriitorii ion hadârcă, Vladimir 
Beşleagă, ion cicanu, iulian Filip, Vitalie Răileanu, iar actriţa 
ninela caranfil a susţinut un recital din versurile leonidei lari.

17 martie / conferinţa „George călinescu – 50 de ani de la 
trecerea în eternitate“, la academia de Ştiinte a Moldovei. 
au vorbit: acad. Gheorghe duca, acad. Mihai cimpoi 
(„călinescu, critic total“); dr. doris Mironescu („călinescu 
şi proiectul monografic Eminescu“), acad. Valeriu Matei 
(„George călinescu: critic al poeziei moderne româneşti“); 
dr. hab. aliona Grati („Modelul călinescu în O istorie 
deschisă a literaturii române în Basarabia“), dr. claudia Matei 
(„călinescu şi italia“), Vitalie Răileanu („călinescu în amintirea 
contemporanilor“). a avut loc şi o expoziţie de carte care a 
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26 martie-10 decembrie / Orchestra Folclor în cadrul primei 
ediţii a Festivalului concurs Televizat al Tinerilor interpreţi 
de Muzică Populară. Festivalul-concurs a avut ca scop 
promovarea şi valorificarea folclorului muzical, instrumental şi 
vocal în forma autentică, descoperirea şi promovarea celor 
mai valoroşi interpreţi de muzică populară românească, 
valorificarea cântecului, portului popular românesc 
din diferite zone ale Republicii Moldova şi România şi 
introducerea lor în circuitul valorilor spirituale. Pe lângă partea 
competitivă, în cadrul fiecărei etape au avut loc recitaluri 
de muzică ale unor artişti consacraţi şi cunoscuţi pe ambele 
maluri ale Prutului. În data de 26 martie, pe scena Filarmonicii 
naţionale „serghei lunchievici“ au evoluat Margareta 
clipa (România) şi sandru Şura (Republica Moldova). Toţi 
concurenţii şi interpreţii au beneficiat de acompaniamentul 
Orchestrei de muzică populară „Folclor“, condusă de 
maestrul Petre neamţu. la data de 10 decembrie a avut loc 
Gala legendelor muzicii populare, concertul de închidere a 
Festivalului concurs Televizat al Tinerilor interpreţi de Muzică 
Populară “Prezintă Orchestra FOlclOR”, la Filarmonica 
naţională „serghei lunchievici“ din chişinău, concert 
conceput ca un omagiu adus Zilei naţionale a României. 
Protagonişti – dirijorul Petre neamţu şi naistul Vasile iovu. 

27 martie / suită de manifestări prilejuite de împlinirea a 
97 de ani de la unirea Basarabiei cu România, în comuna 
ciripcău, raionul Floreşti, unde a avut loc un moment festiv 
la casei-muzeu „constantin stere“. cu acest prilej, Fundaţia 
„constantin stere“ din Ploieşti a donat mobilierul şi exponatele 
pentru casa-muzeu „constantin stere“ din ciripcău. În 
incinta Gimnaziului „constantin stere“ din comuna ciripcău, 
a avut loc şi vernisajul expoziţiei „Generaţia basarabeană a 
marii uniri“.

27 martie / conferinţa ştiinţifică „unirea Basarabiei cu 
Patria-mamă, România – 27 martie 1918“, în sala albastră a 
Muzeului naţional de istorie a Moldovei, organizată cu prilejul 
aniversării Zilei unirii Basarabiei cu România. Reprezentanţii 
din partea Republicii Moldova care au luat parte la acest 
eveniment au fost: prof. univ. dr. hab. alexandru Moşanu, 
membru de onoare al academiei Române; conf. univ. dr. 
hab. Gheorghe cojocaru, institutul de istorie al academiei 

care a valorificat documente medievale şi moderne cu 
referire la primele statistici ale populaţiei româneşti din spaţiul 
dintre Prut şi nistru. au luat cuvântul: Gheorghe cojocaru – 
director al institutului de istorie, stat şi drept al academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Marius Gabriel lazurca – ambasador 
al României în Republica Moldova, acad. Valeriu Matei – 
director al institutului cultural Român „Mihai Eminescu“ de la 
chişinău, prof. univ. aurelian dănilă. În cadrul evenimentului, 
institutul cultural Român de la chişinău a susţinut prezenţa 
a doi specialişti români, respectiv a cercetătorului ştiinţific 
grad i luminiţa dumănescu, directorul executiv al centrului 
de studiere a Populaţiei (universitatea Babeş-Bolyai, cluj-
napoca) şi a prof. univ. dr. Şarolta solcan, laboratorul de 
demografie istorică, universitatea Bucureşti. 

25-28 martie / spectacolul de pantomimă Pasăre în 
văzduh susţinut de actorul George ciolpan, având două 
reprezentaţii, prima la Teatrul naţional „Mihai Eminescu“ din 
chişinău, în data de 25 martie, iar cea de-a doua la Teatrul 
naţional „Vasile alecsandri“ din Bălţi, în data de 28 martie. În 
data de 26 martie, George cioplan a susţinut un masterclass 
pentru studenţii anului i – actorie din cadrul Facultăţii de 
Teatru, academia de Muzică, Teatru şi arte Plastice din 
chişinău. 

26 martie / Expoziţia „George călinescu – scriitor, istoric şi 
teoretician al literaturii române“, la Galeria la Rond, situată 
în preajma monumentului lui Ştefan cel Mare şi sfânt din 
chişinău. la vernisaj au luat cuvântul: acad. Valeriu Matei 
– directorul institutului cultural Român de la chişinău, nina 
corcinschi – critic literar şi scriitorul nichita danilov - director-
adjunct al institutului cultural Român de la chişinău.

26 martie / suită de manifestări, prilejuite de împlinirea a 97 
de ani de la unirea Basarabiei cu România, în comuna Gura-
Galbenei, raionul cimişlia. seria de evenimente a cuprins: 
dezvelirea bustului domnitorului alexandru ioan cuza 
(donaţie a societăţii cultural-istorice „Mihai Viteazul“ din 
Ploieşti) şi vernisajul expoziţiei „unirea Principatelor Române şi 
reformele lui alexandru ioan cuza“, în incinta Gimnaziului din 
comuna Gura-Galbeni.
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Programul manifestării a inclus recitaluri de muzică şi poezie, 
comunicări cu caracter istoric. În cadrul acestui eveniment, 
acad. Valeriu Matei  a susţinut o prelegere legată de 
contextul istoric, social şi cultural în care a avut loc unirea 
Basarabiei cu Patria-Mamă.

APRILIE

3 aprilie-3 mai / Expoziţia „România şi românii în Primul Război 
Mondial“, la Biblioteca naţională a Republicii Moldova. Expoziţia 
a adus în atenţia publicului o serie de fotografii, documente de 
arhivă şi hărţi menite să recontituie evenimentele din perioada 
de neutralitate a Regatului României, luptele de front după 
intrarea României în război, precum şi o serie de materiale legate 
de sfârşitul războiului. Parteneri: Muzeul naţional de istorie a 
României, arhivele naţionale ale României, universitatea Babeş-
Bolyai din cluj napoca, Primăria Municipiului chişinău, Biblioteca 
naţională a Republicii Moldova. 

3-4 aprilie / Tineri scriitori români la cenaclul „Republica“ din 
chişinău: întâlnire cu Bogdan-alexandru stănescu şi lansarea 
volumului de versuri ANABASIS. la manifestare au participat 
scriitori din diverse grupări şi generaţii, care au dialogat cu 
Bogdan-alexandru stănescu abordând o serie de probleme 
legate de viaţă literară, din România şi Republica Moldova. 
sâmbăta, 4 aprilie a avut loc lansarea volumului de versuri 
ANABASIS de Bogdan-alexandru stănescu. ambele manifestări 
au fost moderate de poeta Moni stănilă. Partener: Biblioteca 
naţională a Republicii Moldova. 

3-5 aprilie / institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ de 
la chişinău a acordat 40 de premii de carte câştigătorilor 
Olimpiadei naţionale de istorie din Republica Moldova. 
Evenimentul s-a înscris în seria de acţiuni iniţiate de institutul 
cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău menite să 
încurajeze consumul de literatură, istorie şi cultură în rândul 
adolescenţilor şi tinerilor din Republica Moldova. ceremonia 
de deschidere a Olimpiadei naţionale de istorie a avut loc 
în data de 3 aprilie la casa de cultură a universităţii de stat. 
ceremonia de închidere a Olimpiadei a avut loc în data de 
5 aprilie la liceul „Petru Rareş“. În cadrul ceremoniei, acad. 
Valeriu Matei, directorul institutului cultural Român „Mihai 

de Ştiinţe a Moldovei; conf. univ. dr. hab. nicolae Enciu, 
institutul de istorie al academiei de Ştiinţe a Moldovei; conf. 
univ. dr. Gheorghe negru, institutul de istorie al academiei 
de Ştiinţe a Moldovei; ion negrei, cercetător ştiinţific la 
institutul de istorie al academiei de Ştiinţe a Moldovei; conf. 
univ. dr. Gheorghe Palade, universitatea de stat a Moldovei; 
conf. univ. dr. Elena negru, institutul de istorie al academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. Particianţii din România: prof. univ. 
dr. ion agrigoroiaei, universitatea „a.i. cuza“ din iaşi; prof. 
univ. dr. Gabriel Moisa, universitatea Oradea; prof. univ. dr. 
Mihai drecin, universitatea Oradea; prof. univ. dr. nicolae 
Tanaşoca, institutul de studii sud-Est Europene, academia 
Română; prof. univ. dr. constantin iordan, institutul de studii 
sud-Est Europene, academia Română. Parteneri: academia 
de Ştiinte a Moldovei, institutul de istorie al academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, Primăria Municipiului chişinău, Facultatea 
de istorie şi Filosofie – universitatea de stat a Moldovei, 
universitatea Pedagogică de stat „ion creangă“ din 
chişinău, Muzeul naţional de istorie a Moldovei, centrul de 
cultură şi istorie Militară.

27 martie / concertul de muzică populară „dorurile noastre 
toate“, dedicat unirii Basarabiei cu România, la Palatul 
naţional din chişinău. Evenimentul a adus pe cea mai mare 
scenă din chişinău doi dintre cei mai iubiţi interpreţi de 
muzică din România: naistul Gheorghe Zamfir şi cântăreaţa 
sofia Vicoveanca. concertul a fost susţinut de Orchestra 
naţională de muzică populară „lăutarii“, condusă de 
maestrul nicolae Botgros. Parteneri: compania Publică 
teleradio moldova. 

27 martie-3 aprilie / Prezenţa trupei Zoli Toth Project în cadrul 
Festivalului internaţional de Muzică „J.s. Bach“, ediţia a V-a, 
la sala cu Orgă. Trupa Zoli Toth Project a prezentat ineditul 
spectacol Bach in ShowBiz, cu muzică de adrian Enescu, pe 
teme de Johann sebastian Bach. spectaculoasele variaţiuni 
pe teme de Bach, majoritatea cu proiecţii 3d marca „les 
ateliers nomad“ au încantat cei peste 600 de spectatori 
prezenţi în sală, printe care s-a aflat şi Margareta Timofti, soţia 
preşedintelui  Republicii Moldova. 

29 martie 2015 / Manifestare culturală „27 martie 1918 
– Marea unire“ la casa naţională din oraşul nisporeni. 
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Teoretic „Onisifor Ghibu“ din chişinău. la Olimpiadă au 
participat elevi din clasele a iX-a şi a X-a din toate raioanele 
şi municipiile Republicii Moldova. ceremonia de închidere a 
avut loc pe data de 26 aprilie 2015, în prezenţa a peste 250 
de elevi şi profesori, în sala de festivităţi a liceului Teoretic 
„Mihail Kogălniceanu“ din chişinău. 

28 aprilie-4 mai / Participarea şcolilor româneşti de teatru 
la Festivalul internaţional al Şcolilor de Teatru „classFest 
– 2015“, ediţia a V-a, la chişinău. deschiderea oficială a 
festivalului a avut loc în data de 28 aprilie la Teatrul „Eugene 
ionesco“ în prezenţa Monicăi Babuc, ministrul culturii în 
Republica Moldova, a directorului institutului cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău, acad. Valeriu Matei, a 
reprezentanţilor corpului diplomatic acreditat la chişinău 
şi a numeroşi reprezentanţi ai mediului artistic şi cultural din 
Republica Moldova. universitatea de arte din Tîrgu-Mureş 
a prezentat spectacolul Hotelul celor două lumi de Eric 
Emmanuell schmitt, la Teatrul „Ginta latină“. universitatea 
de arte „George Enescu“ din iaşi a prezentat spectacolul 
Bădaranii de carlo Goldoni, la Teatrul Republican de Păpuşi 
„licurici“, în data de 30 aprilie. universitatea „lucian Blaga“ 
din sibiu a prezentat spectacolul A musical Abba Fantasy de 
Şerban Puiu, la Teatrul dramatic Rus de stat „a.P. cehov“. 
spectacolul Cine e fazanul? de G. Feydeau, prezentat de 
universitatea naţională de artă Teatrală si cinematografică 
„i.l caragiale“ din Bucureşti, a avut loc în seara zilei de 3 
mai, la Teatrul naţional „Mihai Eminescu“ din chişinău, în 
cadrul ceremoniei oficiale de închidere a festivalului. 

30 aprilie-21 mai / Expoziţia „România şi românii în Primul 
Război Mondial“ de Ziua Veteranilor la centrul de cultură 
şi istorie Militară. Expoziţia a adus în atenţia publicului o 
serie de fotografii, documente de arhivă, ilustraţii, hărţi 
etc., menite să reconstituie evenimentele din perioada de 
neutralitate a Regatului României (1914-1916); documente, 
mărturii, fotografii, extrase din presa vremii privind luptele de 
front după intrarea României în război alături de antanta, 
precum şi o serie de materiale legate de sfârşitul războiului, 
sfârşit care a constituit pentru ţara noastră preambulul 
realizării unui vechi deziderat istoric: Marea unire din 1918. 
Evenimentul a beneficiat de prezenţa unui public numeros. 
Mai mult de 150 de persoane, ofiţeri, veterani de război, 

Eminescu“ de la chişinău, a înmânat câştigătorilor premii 
constând în pachete cu cărţi de istorie, studii şi documente 
apărute la Editura institutului cultural Român. 

8 aprilie / simpozionul literar consacrat clasicilor literaturii 
române „Ştiute firi vizionare“ la liceul Teoretic „Mihail 
sadoveanu“. Evenimentul a continuat seria de manifestări 
dedicate cunoaşterii şi promovării marilor personalităţi 
ale culturii române. În cadrul simpozionului, acad. Valeriu 
Matei a prezentat prelegerea „clasicii literaturii române în 
postmodernism“. 

23-26 aprilie / salonul internaţional de carte pentru copii 
şi Tineret, ediţia a XiX-a, chişinău. icR chişinău a susţinut 
prezenţa la salon a reprezentanţilor uniunii Editorilor 
din România, editurilor „arthur”, „Junimea” şi „Princeps 
Multimedia” şi a acordat cele trei premii imprtante ale 
saonului: Premiul „ion creangă” pentru întreaga activitate 
în domeniul literaturii pentru copii; Premiul „igor Vieru” pentru 
întreaga activitate în domeniul ilustraţiei de carte pentru 
copii şi Premiul „Grigore Vieru” pentru poezia pentru copii.

23-27 aprilie / Expozitia „Trei poeţi: Grigore Vieru, Mihai 
ursachi şi Petru cărare“ la salonul internaţional de carte 
pentru copii şi Tineret, ediţia a XiX-a, chişinău. Expoziţia a fost 
dedicată celor trei mari poeţi români şi a conţinut fotografii, 
date biografice, fragmente din operă şi aprecieri ale criticilor. 
Întreaga expoziţie a fost organizată de institutul cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, în colaborare 
cu Biblioteca naţională pentru copii „ion creangă“ din 
chişinău, secţia naţională a consiliului internaţional al cărţii 
pentru copii şi Tineret, Ministerul culturii şi Ministerul Educaţiei 
din Republica Moldova. 

24-26 aprilie / institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ 
de la chişinău a acordat premii speciale de carte şi cd-
uri câştigătorilor Olimpiadei naţionale de limba şi literatura 
română din Republica Moldova. Evenimentul s-a înscris în 
seria de acţiuni iniţiate de institutul cultural Român „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău menite să stimuleze interesul 
pentru literatură, istorie şi cultură în rândul adolescenţilor şi 
tinerilor din Republica Moldova. ceremonia de deschidere a 
Olimpiadei Republicane de limba şi literatura română a avut 
loc pe data de 24 aprilie 2015, în sala de festivităţi a liceului 
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8 mai / suită de acţiuni organizate de institutul cultural „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău la Biblioteca Ştiinţifică a universităţii de 
stat „alecu Russo“ din Bălţi, cu prilejul Zilei Europei. 1. Vernisajul 
expoziţiei „Mihai Eminescu... În mine bate inima lumii“, în prezenţa 
lui Mihail Baciu, consulul general al României la Bălţi, a prof. 
univ. Gheorghe Popa, Rectorul universităţii şi a Elenei harconiţă, 
directorul Bibliotecii. 2. dezbatere pe tema „Republica Moldova 
şi uniunea Europeană: relaţii, aşteptări şi realizări“, moderată 
de prof. univ. dr. Gheorghe Popa. 3. Proiecţia filmului Funeralii 
fericite (r. horaţiu Mălăele). 

11 mai / Expoziţia „George călinescu – scriitor, istoric şi teoretician 
al literaturii române“, la Biblioteca naţională a Republicii 
Moldova. Expoziţia a prezentat fotografii, date biografice, 
articole, fragmente de proză, poezii, texte critice, aprecieri 
ale criticilor şi istoricilor literari despre personalitatea şi opera lui 
George călinescu. Evenimentul s-a înscris în seria evenimentelor 
dedicate Zilei Europei. 

11-12 mai / Etapa din Republica Moldova a turneului 
internaţional „Turneul stradivarius – Enescu Experience“ 2015, 
la sala cu Orgă. În cadrul concertului, susţinut de violonistul 
alexandru Tomescu pe vioara stradivarius Elder – Voicu, 
împreună cu celebrul pianist rus Eduard Kunz – imaginea 
companiei Yamaha, au fost prezentate patru dintre cele 
mai valoroase piese pentru vioară şi pian compuse de 
George Enescu. Turneul stradivarius a fost dedicat unei cauze 
sociale şi de interes public – salvarea casei Enescu de la 
Mihăileni, Botoşani şi transformarea ei într-un centru cultural 
şi muzical internaţional. Proiectul s-a desfăşurat în parteneriat 
cu Televiziunea Română, Radio România, institutul cultural 
Român, Ordinul arhitecţilor şi Fundaţia Pro Patrimonio. 

12-31 mai / Expoziţia „Tudor arghezi, lumea cuvintelor potrivite“ 
la Galeria la Rond, situată în preajma monumentului lui Ştefan 
cel Mare şi sfânt din chişinău, parte din seria expoziţiilor 
tematice itinerante, destinate cunoaşterii şi promovării 
valorilor culturii naţionale. Evenimentul, prilejuit de împlinirea 
a 135 de ani de la naşterea marelui poet, s-a înscris, totodată, 
în programul manifestărilor dedicate Zilei Europei. conţinând 
fotografii, date biografice, articole, poezii, fragmente de 
proză, aprecieri ale criticilor, expoziţia a urmărit parcursul 
biografic al unuia dintre cei mai mari scriitori români. 

oameni de cultură, jurnalişti şi studenţi de la instituţiile militare 
de învăţământ au admirat şi studiat materialele prezentate 
în expoziţie. Parteneri: Muzeul naţional de istorie a României, 
ambasada României în Republica Moldova. 

MAI

6-9 mai / Festivalul internaţional „Primăvara Europeană 
a Poeţilor“ ediţia a V-a. institutul cultural Român „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău a spijinit participarea scriitorilor Jan 
Willem Bos (Olanda), Jan h. Mysjkin (Belgia), laure hinckel 
(Franţa), adi cristi şi doina ioanid (România). Evenimentul a 
debutat cu depunerea de flori la busturile scriitorilor de pe 
aleea clasicilor literaturii române. În sala cu Oglinzi a uniunii 
scriitorilor din Moldova au rostit mesaje de salut, arcadie 
suceveanu, preşendintele uniunii scriitoriloe din Moldova, 
Monica Babuc, ministrul culturii al Republicii Moldova, acad. 
Valeriu Matei, directorul institutului cultural Român de la 
chişinău, Robert adam, directorul institutului cultural Român 
de la Bruxelles şi Jan Willem Bos. Festivalul a cuprins simpozionul 
,„dialoguri europene: poeţi şi traducători“, o pledoarie pentru 
readucerea poeziei în atenţia marelui public, precum şi 
relansarea actului de traducere ca veritabilă operă de artă; 
simpozionul „lucian Blaga – poetul şi filosoful“, care a cuprins 
dialoguri pe marginea comunicărilor susţinute de Maria 
Şleahtiţichi, anatol Moraru, Maria Pilchin şi Victoria Fornari; 
simpozionul „ioan alexandru sau imnele bucuriei“, unde au 
susţinut prelegri acad. nicolae dabija, acad. Valeriu Matei, 
ana Bantoş şi andrei Ţurcanu şi simpozionul „Poetul Valentin 
Roşca – amiaza lucrurilor“ (90 de ani de la naştere). 

7-8 mai / Participarea dirijorului Voicu Popescu la Festivalul 
naţional de interpretare corală „Gavriil Musicescu“ din 
chişinău, la Filarmonica naţională „serghei lunchievici“ şi 
academia de Muzică, Teatru şi arte Plastice din chişinău. 
Voicu Popescu a participat la festival atât în calitate de 
preşendinte al juriului, cât şi pentru a susţine o lecţie practică 
de măiestrie. Gala laureaţilor a avut loc în data de 8 mai, 
în sala cu Orgă, în prezenţa a peste 400 de persoane, 
evenimentul a fost înregistrat de televiziunea naţională TV 
moldova. 
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la deschidera evenimentului au punctat importanţa acestei 
manifestări în peisajul cultural al Republicii Moldova, au 
făcut referire la artiştii plastici contemporani care au luat 
parte de-a lungul anilor la Bienala de la chişinău şi au făcut 
apel către reprezentanţii tineriei generaţii să păstreze şi să 
promoveze valorile culturale universale. Expoziţia a reunit 
145 de artişti plastici, reprezentanţi ai 27 de ţări: argentina, 
armenia, Belarus, Belgia, Bulgaria, cehia, cipru, coasta de 
Fildeş, cuba, Franţa, Germania, Grecia, india, iran, Japonia, 
lituania, Moldova, Mongolia, Olanda, Polonia, România, 
Rusia, spania, s.u.a., ucraina, ungaria, uzbekistan cu peste 
170 de lucrări expuse pe simeze. 

15 mai-15 iunie / Expoziţia „sufletul satului românesc“, la 
centrul de cultură din Budeşti. Expoziţia, realizată de artiştii 
fotografi orădeni constantin dancoglu şi Gheorghe Petrilă, 
cuprinde 42 de fotografii color care surprind imagini din 
câteva zone etno-folclorice ale Transilvaniei, cu precădere 
din Bihor, Maramureş şi Bistriţa-năsăud. 

16 mai-19 iunie / Expoziţia „Generaţia basarabeană a 
Marii uniri“, la Muzeul de istorie şi Etnografie din Floreşti, cu 

12-16 mai / Mini-turneul Teatrului pentru copii şi Tineret 
„luceafărul“ din iaşi în localităţi din sudul Republicii Moldova, 
eveniment susţinut de institutul cultural Român de la 
chişinău, în colaborare cu consulatul general al României 
la cahul, consiliul raional loeva şi consiliul raional hânceşti. 
a fost prezentat spectacolul Motanul încălţat după charles 
Perrault, în regia lui constantin Brehnescu. Reprezentaţiile au 
avut loc în incinta caselor de cultură din oraşele cahul (12 
mai); leova (14 mai) şi hânceşti (16 mai). spectacolele s-au 
bucurat de mare succes, la fiecare reprezentaţie asistând 
peste 750 de spectatori (copii şi adulţi). 

12-18 mai /  Festivalul internaţional de Film documentar 
cROnOGRaF, ediţia a Xii-a. institutul cultural Român „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău a acordat două premii: Marele 
Premiu în valoare de 1500 EuR, oferit  regizorului filmului 
câştigător al competiţiei şi Premiul secţiunii cadRo, oferit 
regizorului filmului câştigător, în valoare de 1000 EuR. locul 
de desfăşurare: cinematograful Odeon; scuarul universităţii 
libere internaţionale.  

13 mai-12 iunie / Expoziţia „lucian Blaga – Poemele luminii“ 
la academia de Poliţie Ştefan cel Mare şi sfânt din chişinău. 
Evenimentul a avut loc în prezenţa directorului institutului 
cultural Român de la chişinău, acad. Valeriu Matei şi a 
lui simion carp, rectorul academiei. cu această ocazie, 
acad. Valeriu Matei a oferit peste 500 de titluri de carte 
românească Bibliotecii academiei. cărţile au fost oferite 
de instituţii publice şi organizaţii non-profit din România. 
Expoziţia, a fost dedicată marelui scriitor român şi operei sale 
şi a inclus fotografii, date biografice, poezii, texte filozofice, 
aprecieri ale criticilor etc. Expoziţia a constituit un subiect de 
dezbatere pentru elevii care studiază literatura română din 
epoca modernă. 

14 mai-7 iunie / institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ 
de la chişinău a sprijinit cea de-a patra ediţie a Bienalei 
internaţionale de Pictură din chişinău, prin acordarea 
Premiului institutului cultural Român şi susţinerea prezenţei 
a şapte artişti români, invitaţi în cadrul manifestării. Bienala, 
desfăşurată la centrul Expoziţional „constantin Brâncuşi“, şi-a 
revendicat un loc de prestigiu pe scena culturală a spaţiului 
public internaţional al artelor vizuale. Personalităţile prezente 

14 mai-7 iunie / Instantaneu din cadrul Bienalei de 
pictură de la Chişinău 
© ICR Chişinău
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prilejul Zilei internaţionale a Muzeelor. Expoziţia cuprinde 
date istorice, fotografii, mărturii ale contemporanilor, citate 
despre unirea Basarabiei cu România şi despre generaţia 
care a făcut posibil cel mai important moment din istoria 
poporului român – unirea de la 1918. 

16 mai / Expoziţia stradală „Mihail Kogălniceanu şi epoca 
Daciei literare“, la complexul Muzeal naţional „Moldova“, 
Iaş i ,  în cadrul evenimentului „noaptea Muzeelor“. scopul 
expoziţiei a fost marcarea, în spaţiul cultural românesc, a 175 
de ani de la apariţia primei ediţii a revistei Dacia literară, care 
a jucat un rol major în viaţa culturală şi literară românească 
şi al cărei redactor-şef a fost Mihail Kogălniceanu. ampla 
expoziţie a adus în atenţia publicului o serie de documente 
de arhivă, documente istorice, facsimile, fotografii de familie 
etc., menite să reconstituie atmosfera literară şi pe cea 
politică a epocii lui Mihail Kogălniceanu. 

19 mai / Expoziţia „constantin Brâncoveanu şi epoca 
sa“, la Gimnaziul din Manta. Expoziţia a fost dedicată 
personalităţii marelui domnitor şi a epocii sale şi a conţinut 
imagini, fotografii şi documente legate de viaţa şi activitatea 
lui constantin Brâncoveanu, opinii ale istoricilor. În cadrul 
evenimentului, directorul institutului cultural Român de la 
chişinău, acad. Valeriu Matei a oferit mai multe titluri de 
carte românească bibliotecii Gimnaziului. cărţile au fost 
donate de diverse instituţii publice şi organizaţii non-profit din 
România. Parteneri: consulatul General al României la cahul 
şi direcţia cultură a consiliului Raional cahul. 

19 mai / două reprezentaţii ale spectacolului „One Man 
show“ cu horaţiu Mălăele la chişinău şi Bălţi, parte a seriei 
de evenimente dedicate Zilei Europei. au participat peste 
550 de spectatori, iar reprezentaţia de la Bălţi a fost urmată 
de proiecţia filmului Nunta mută (r. horaţiu Mălăele). 

19-21 mai / Poduri de carte – promovarea literaturii române 
în Basarabia în cadrul Festivalului internaţional de Poezie 
„Grigore Vieru“. Participanţii la conferinţe au fost: Ovidiu 
Genaru, ioan holban, Kopi Kyçyku, Marcela Benea, Maria 
hâncu şi Traian Vasilcău. Toate expunerile participanţilor s-au 
bucurat de un viu interes în rândul elevilor, interes manifestat 

prin numeroase întrebări, care au transformat întâlnirile în 
incitante şi instructive dialoguri. 

19-23 mai / acordarea Marelui Premiu „Grigore Vieru“ 
poetului Ovidiu Genaru, Premiului pentru critică literară 
scriitorului ioan holban şi Premiului pentru traducere lui Kopi 
Kyçyku, în cadrul Festivalului internaţional de Poezie „Grigore 
Vieru“ – ediţia a Vii-a. Festivalul a început cu o depunere 
de flori şi un recital poetic la bustul poetului Grigore Vieru 
de pe aleea clasicilor din Gradina Publică „Ştefan cel 
Mare şi sfânt“ şi a continuat cu un eveniment organizat de 
Biblioteca naţională pentru copii „ion creangă“ în filiala din 
Teatrul „licurici“. Prima zi s-a încheiat cu Gala Premiilor, la 
Teatrul naţional „Mihai Eminescu“. a doua zi, la Biblioteca 
universităţii de stat din Moldova s-a desfăşurat colocviul 
literar-artistic „Grigore Vieru – dialog în eternitate“, la care 
au participat studenţi şi profesori. În următoarele zile s-a 
desfăşurat deschiderea oficială a Festivalului la iaşi, în sala 
dublei alegeri a Muzeului unirii şi în Parcul copou, unde 
s-au depus flori la bustul poetului Grigore Vieru. Festivalul 
s-a încheiat cu un spectacol literar-muzical la care şi-au 
dat concursul actorul nicolae Jelescu şi cantautorii adrian 
naidin, Florin săsărman şi adrian Bezna. Parteneri: centrul 
cultural-ştiinţific „Grigore Vieru“ chişinău, asociaţia culturală 
„Feedback“ iaşi, Biblioteca naţională pentru copii „ion 
creangă“ chişinău, Ministerul culturii al Republicii Moldova, 
Ministerul culturii al României, Primăria Municipiului chişinău, 
Primăria Municipiului iaşi, academia de Ştiinţe a Republicii 
moldova. 

21-22 mai / Întâlnire cu cezar Paul Bădescu în cadrul 
cenaclului „Republica“ din chişinău. În data de 21 mai 
2015 scriitorul a susţinut prelegerea „luminiţa, mon amour, 
drumul de la carte la film“, vorbind atât despre avatarurile 
legate de scrierea romanului, cât şi despre scenariul scris 
pe marginea acestuia la solicitarea regizorului călin Peter 
netzer, care urmează să ecranizeze cartea. În data de 22 
mai, cezar Paul Badescu s-a întâlnit cu tinerii din chişinău şi 
a susţinut prelegerea „cartea cea de toate zilele“, vorbind 
despre experienţa sa de ziarist cultural. ambele manifestări 
au fost moderate de poeta Moni stănilă. 
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Vieru“ din soroca, institutul de istorie „a.d. Xenopol“ – 
Filiala iaşi a academiei Române, universitatea „al.i. cuza“ 
din iaşi, consiliul Judeţean Prahova, complexul memorial 
„constantin stere“ de la Bucov şi Fundaţia „constantin 
stere“ din Ploieşti. 

IUNIE

1-2 iunie / conferinţa ştiinţifică internaţională „constantin 
stere – prozator, publicist, jurist şi om politic la 150 de ani de la 
naştere“. lucrările conferinţei au fost deschise cu mesajele de 
salut ale acad. Gheorghe duca, preşedintele academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, acad. dan Berindei, în numele academiei 
Române şi al preşedintelui academiei Române, acad. ionel 
Valentin Vlad, Radu Boroianu, preşedintele institutului cultural 
Român, lia Maria Voicu, preşedinta Fundaţiei „constantin 
stere“ (Ploieşti). În cadrul evenimentului, alexandru Moşanu, 
membru de onoare al academiei Române, a susţinut 
prelegerea cu titului „România Basarabiei în publicistica 
lui constantin stere“; ion Guceac, membru corespondent 
al academiei de Ştiinţe a Moldovei a susţinut prelegerea 
„constantin stere – profesor universitar“; acad. Mihai cimpoi, 
institutul de Filologie al academiei de Ştiinţe a Moldovei, a 
susţinut prelegerea cu titlul „constantin stere şi publicistica 
sa“. de asemnea, la universitatea de studii Politice şi 
Economice Europene „constantin stere“ din chişinău a avut 

22-24 mai / Participare românească în cadrul Festivalului 
Filmului European din Republica Moldova, la Muzeul 
naţional de istorie a Moldovei. În cadrul ediţiei de anul 
acesta, România a prezentat trei pelicule: Aferim! r.: radu 
Jude şi două pelicule regizate de horaţiu Mălăele: Nunta 
mută şi Funeralii fericite!. la inaugurare, au rostit cuvinte de 
salut E.s. Pirkka Tapiola, Şeful delegaţiei uniunii Europene 
în Republica Moldova şi ior Şarov, Viceministrul culturii din 
Republica Moldova. Pelicula Aferim! – cel mai recent succes 
internaţional al cinematografiei româneşti – a fost capul de 
afiş al festivalului. 

30 mai / Expoziţia „unirea Principatelor Române şi reformele 
domnitorului alexandru ioan cuza“, la liceul Teoretic 
„constantin stere“ din soroca. Expoziţia a cuprins date 
istorice complexe, fotografii, mărturii ale contemporanilor, 
citate despre unirea Principatelor Române şi domnitorul al.i. 
cuza, precum şi despre contemporanii săi. 

30-31 mai / serie de manifestări la soroca şi la ciripcău 
prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la naşterea lui 
constantin stere, prozator, publicist, jurist şi om politic Român. 
seria a cuprins: universitatea Populară de Vară „constantin 
stere“, ediţia a ii-a, precum şi organizarea şi deschiderea 
expoziţiei permanente în casa Memorială „constantin stere“ 
de la ciripcău. la seria de manifestări au participat: Radu 
Boroianu, preşedintele institutului cultural Român, Victor său, 
preşedintele Raionului soroca, Victor Baş, directorul liceului 
Teoretic „constantin stere“, acad. alexandru Zub, membru al 
academiei Române, Mircea cosma, preşedintele societăţii 
cultural-istorice „Mihai Viteazul“ (Ploieşti, România), Bogdan-
Petru Maleon, directorul Muzeului universităţii „al.i. cuza“ din 
iaşi şi Tudor Jijia, director executiv al Regionalei „Euroregiunea 
siret-Prut-nistru“. au susţinut prelegeri: lia Maria Voicu, 
preşedinta Fundaţiei „constantin stere“ (Ploieşti); ana Bejan, 
preşedinta asociaţiei culturale „Grigore Vieru“ din soroca; 
sabina lozan, profesor de istorie; ion hadârcă, membru 
corespondent al academiei de Ştiinţe a Moldovei; corina 
Mărăşescu, custode la complexul memorial de la Bucov; ion 
agrigoroaiei, prof. univ. dr. la universitatea „al.i. cuza“ iaşi. 
Parteneri: consiliul raional soroca, Primăria oraşului soroca, 
Primăria ciripcău (Floreşti), asociaţia culturală „Grigore 

1-2 iunie / Radu Boroianu şi Valeriu Matei depun flori pe Aleea 
Clasicilor din Chişinău la bustul lui Constantin Stere 
© ICR Chişinău
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16 iunie / Muzica românească de pe ambele maluri ale 
Prutului, etapa Vi-a. concert Mirel iancovici în cadrul 
Festivalului internaţional „Zilele muzicii noi“. În debutul 
spectacolului au luat cuvântul Ghenadie ciobanu, 
preşedintele de onoare al uniunii compozitorilor şi 
Muzicologilor din Moldova şi acad. Valeriu Matei. concertul 
a fost transmis în direct la Radio Moldova. Parteneri: uniunea 
compozitorilor şi Muzicologilor din Republica Moldova, 
uniunea compozitorilor şi Muzicologilor din România, iPna 
TeleRadio Moldova şi Filarmonica naţională „serghei 
lunchievici“ din chişinău.  

17 iunie / „concert extraordinar de muzică pentru 
comemorarea a 126 de ani de la moartea poetului naţional 
Mihai Eminescu“, organizat în colaborare cu ambasada 
României în Republica Moldova. concertul de muzică 
clasică a fost susţinut de pianista livia Ştirbu-socolov şi 
Orchestra naţională de cameră a sălii cu Orgă condusă de 
maestrul cristian Florea. concertul s-a desfăşurat în prezenţa 
ministrului de externe al României, Bogdan aurescu şi a fost 
urmat de o recepţie oficială oferită de ambasada României 
în Republica Moldova. 

21-24 iunie / suită de manifestări pentru marcarea Zilei iei 
în Republica Moldova, la complexul Expoziţional Moldexpo 
din chişinău. Evenimentul s-a desfăşurat sub înaltul patronaj 
al soţiei preşedintelui Republicii Moldova, Margareta Timofti 
şi a prezentat importanţa costumului tradiţional din spaţiul 
românesc pentru cultura şi civilizaţia poporului român. 
colecţiile prezentate în expoziţie, adevărate valori de 
artă tradiţională din toate zonele României şi din spaţiul 
Republicii Moldova, au stârnit admiraţia celor peste 3.000 
de persoane prezente. la Muzeul naţional de Etnografie 
şi istorie naturală din chişinău au fost expuse colecţii de 
patrimoniu şi piese aflate în posesia colecţionarilor privaţi 
prezenţi la eveniment. Gazdele manifestării au fost Monica 
Babuc, ministrul culturii al Republicii Moldova; Mihai ursu, 
directorul Muzeului naţional de Etnografie şi istorie naturală 
şi acad. Valeriu Matei, directorul institutului cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău, care a subliniat valoarea 
unor astfel de evenimente pentru conservarea identităţii 
naţionale a poporului român, bogaţia şi frumuseţea portului 

loc ceremonia dezvelirii bustului din bronz al lui constantin 
stere. la festivitate au luat cuvântul prof. univ. Gheorghe 
avornic rectorul usPEE „constantin stere“; Monica Babuc, 
ministrul culturii din Republica Moldova; acad. Gheorghe 
duca, preşedintele academiei de Ştiinţe a Moldovei; acad. 
Valeriu Matei, directorul institutului cultural Român de la 
chişinău; ing. Mircea cosma, preşedintele societăţii cultural-
istorice „Mihai Viteazul“. lucrările conferinţei au fost urmate 
de trei ateliere cu temele: „contribuţii la viaţa şi opera lui 
constantin stere“; „constantin stere – prozator, publicist“; 
„constantin stere – jurist“. Parteneri: institutul de istorie, 
institutul de Filologie şi institutul de cercetări Juridice şi Politice 
ale academiei de Ştiinţe a Moldovei şi institutul de istorie 
„a.d. Xenopol“ – Filiala iaşi al academiei Române, institutul 
de istorie şi Teorie literară „George călinescu“ al academiei 
Române, institutul de Filologie Română „a. Philippide“ – Filiala 
iaşi al academiei Române, universitatea de studii Politice şi 
Economice Europene „constantin stere“ din chişinău. 

1-30 iunie / Expoziţia „constantin stere, scriitor, jurist şi 
promotor al Marii uniri“, la Galeria la Rond, situată în preajma 
statuii lui Ştefan cel Mare şi sfânt din chişinău. Evenimentul a 
fost dedicat aniversării a 150 de ani de la naşterea scriitorului, 
profesorului, juristului, publicistului şi omului politic constantin 
stere, membru marcant al sfatului Ţării, unul din militanţii cei mai 
activi pentru unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918. 
Expoziţia a prezentat fotografii, date biografice, fragmente de 
proză, articole, aprecieri ale criticilor. au vorbit: Valeriu Matei, 
directorul institutului cultural Român de la chişinău, Radu 
Boroianu, preşedintele institutului cultural Român, Gheorghe 
Postică, viceministru al culturii din Republica Moldova, lia 
Maria Voicu, preşedintele Fundaţiei „constantin stere“ din 
Ploieşti, prof. univ. dr ion agrigoroaiei, universitatea „a.i. 
cuza“ iaşi şi Gheorghe cojocaru, directorul institutului de 
istorie al academiei de Ştiinţe a Moldovei. după ceremonialul 
deschiderii, au fost depuse jerbe de flori la statuia lui Ştefan 
cel Mare şi sfânt şi la bustul lui constantin stere, amplasat pe 
aleea clasicilor din Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi sfânt“ 
din chişinău. Parteneri: Biblioteca naţională a Republicii 
Moldova, Fundaţia „constantin stere“, Muzeul „constantin şi 
ion stere“ din Bucov, casa Memorială „constantin stere“ din 
ciripcău, Raionul Floreşti şi Primăria Municipiului chişinău. 
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atmosfera de teroare instalată de bolşevici şi abuzurile care 
au avut loc în teritoriile ocupate în timpul invaziei sovietice 
(28 iunie 1940-26 iulie 1941) în Basarabia, dar şi în celelalte 
ţinuturi româneşti (nordul Bucovinei, Ţinutul herţa). Expoziţia 
a urmărit, pe baza de extrase de presă şi documente de 
arhivă, fotografii de epocă şi diverse mărturii, desfăşurarea 
evenimentelor începând cu semnarea Pactului Ribbentrop-
Molotov din 23 august 1939, cu ultimatumul de la 26 iunie 
1940,  până la eliberarea teritoriilor ocupate de către 
bolşevici şi reinstaurarea autorităţilor româneşti la chişinău la 
data de 26 iulie 1941. În cadrul vernisajului, au vorbit: acad. 
Valeriu Matei; Raisa Melnic, director adjunct al Bibliotecii 
naţionale a Republicii Moldova; pictorul andrei Mudrea; 
scriitorul Vlad Zbârciog; istoricul diana Eţco şi nichita danilov. 
Parteneri: Biblioteca naţională a Republicii Moldova şi 
Primăria Municipiului chişinău. 

IULIE

5 iulie / Recitalul poetic Dor de Eminescu susţinut de actorul 
nicolae Jelescu în cadrul celei de-a XXiX-a ediţii a Festivalului 
de Muzică şi Poezie „Eminesciana“, organizat în Poiana 
Eminescu din pădurea scoreni de lângă raionul străşeni. 

17 iulie-15 august / serie de concerte susţinute de chişinău 
Youth Orchestra. institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ 
de la chişinău a susţinut, pentru al treilea an consecutiv, 
proiectul „chişinău Youth Orchestra“, realizat de asociaţia 
cultural corală. Ediţia 2015 s-a desfăşurat sub sloganul „cu 
drag, pentru Moldova“, iar orchestra a fost condusă, din 
nou, de dirijorul român Gabriel Bebeşelea. de asemenea, 
orchestra a susţinut două concerte excepţionale în România 
(concert în aer liber organizat în Piaţa „1 decembrie“ din 
Oradea) şi în Germania (în cadrul Festivalului Kultur sommer 
nordhessen din Kassel).

AUGUST

1-3 august / Expoziţia „Valori cultural-istorice din judeţul Bistriţa-
năsăud“. Manifestarea s-a înscris  în seria de evenimente ce 
s-a desfăşurat  la chişinău în perioada 31 iulie-2 august, sub 

popular naţional. după deschiderea expoziţiei a avut loc un 
spectacol de muzică şi dansuri populare susţinut de formaţii 
din diverse zone etnografice ale Republicii Moldova. 

25 iunie / Expoziţia „constantin stere, scriitor, jurist şi promotor 
al Marii uniri“, la Biblioteca naţională a Republicii Moldova. 
Evenimentul a fost dedicat aniversării a 150 de ani de la 
naşterea scriitorului, profesorului, juristului, publicistului şi 
omului politic constantin stere, membru marcant al sfatului 
Ţării, unul dintre militanţii cei mai activi ai unirii Basarabiei 
cu România, şi împlinirii la 26 iunie 2015 a 79 de ani de la 
trecerea în eternitate a lui constantin stere. Expoziţia a 
prezentat fotografii, date biografice, fragmente de proză, 
articole, aprecieri ale criticilor etc. 

30 iunie-27 iulie / Expoziţia „Ocupaţia sovietică de la 28 
iunie 1940 şi drama Basarabiei“, la Galeria la Rond, situată 
în preajma statuii lui Ştefan cel Mare şi sfânt din chişinău. 
Evenimentul a fost iniţiat pentru marcarea celor şaptezeci şi 
cinci de ani de la tragicul eveniment al anexării Basarabiei, 
la 28 iunie 1940, de către uniunea sovietică. Expoziţia a 
fost alcătuită din fotografii, documente de arhivă, ilustraţii, 
hărţi, mărturii, opinii ale istoricilor etc., menite să reconstituie 
acţiunile ce au precedat ocuparea Basarabiei, precum şi 

21-24 iunie / Ziua Iei la Chişinău 
© ICR Chişinău
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limba maternă într-o Europă a parteneriatului şi solidarităţii. În 
cadrul dezbaterii a fost prezentat proiectul iniţiat de Fundaţia 
dignitas, „demnitate prin cultură“, care a avut drept obiectiv 
colectarea de cărţi şi reviste şi donarea acestora unor 
segmente specifice de utilizatori din instituţii de cercetare, 
educaţie şi cultură, societatea civilă, autorităţi publice dar şi 
pentru publicul larg din Republica Moldova.

3-14 august / Tabăra de creaţie Parcova 2015 – ediţia a 
Xiii-a, organizată în localitatea Parcova, raionul Edineţ, 
Republica Moldova, în colaborare cu Primăria Parcova, 
consiliul Raional Edineţ şi Primăria Edineţ, iniţiată de asociaţia 
culturală „Parcova-nova“. Tabăra de creaţie Parcova este 
un eveniment cultural de anvergură care, pe parcursul celor 
12 ani de desfăşurare, a adus patrimoniului cultural naţional 
peste 200 lucrări semnate de artişti consacraţi proveniţi din 
România, Republica Moldova, Polonia, Rusia, Belarus, Olanda, 
Franţa, ucraina. În cadrul taberei au avut loc workshop-uri la 
care au participat artiştii invitaţi şi tinerii cu potenţial artistic 
din zonă şi un centru de documentare artistică, pornind de la 
informarea despre ediţiile succesive ale Taberei şi continuând 
cu cercetarea etnografică şi muzeografică asupra zonei. 
institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău a 
sprijinit proiectul prin susţinerea prezenţei unor artişti plastici 
din România, membri ai uniunii artiştilor Plastici din România 

genericul „dialoguri culturale în comunităţile româneşti de 
dincolo de graniţe“, cuprinzând lansări de carte, expoziţii 
de artă, întâlniri ale scriitorilor din Bistriţa-năsăud cu cei din 
chişinău ş.a. alcătuită din 24 de bannere de dimensiuni 0,95 
x 2,05 m, expoziţia organizată la iniţiativa consiliului Judeţean 
Bistriţa-năsăud, a avut drept scop prezentarea obiectivelor 
cultural-istorice ale judeţului Bistriţa-năsăud, cum ar fi: 
muzee şi case memoriale ale scriitorilor români născuţi pe 
aceste meleaguri (andrei Mureşanu, George coşbuc, liviu 
Rebreanu), biblioteci, biserici, monumente de patrimoniu 
(casa argintarului), locuri istorice, rezervaţii, ansambluri 
artistice etc., menite să trezească  interesul publicului larg din 
chişinău faţă de comorile tezaurului cultural românesc din 
această zonă a Transilvaniei. la vernisarea expoziţiei au luat 
cuvântul: acad. Valeriu Matei, directorul institutului cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, interpretul alexandru 
Pugna, vicepreşedinte al consiliului judeţean Bistriţa-năsăud, 
poetul ioan Pintea, directorul Bibliotecii judeţene “George 
coşbuc” ş.a. 

3 august / dezbaterea publică „conexiuni culturale 
europene“ organizată la Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu 
din chişinău. Evenimentul a urmărit dezvoltarea colaborării 
culturale, conectarea educaţiei, cercetării, artei şi literaturii la 
nivel european şi internaţionalizarea cunoştinţelor şi valorilor în 

17 iulie-15 august / Tradiţionalul concert „Open Air“ susţinut de 
Chişinău Youth Orchestra în scuarul Catedralei din Chişinău 

© Cristina Jitari

17 iulie-15 august / Concert Chişinău Youth Orchestra 
la Sala cu Orgă. Dirijor Gabriel Bebeşelea
© Cristina Jitari



99

„România şi românii în Primul Război Mondial“ şi „Ocupaţia 
sovietică de la 28 iunie 1940 şi drama Basarabiei“, deschise de 
prelegerea cu titlul „Represaliile sovietice în Basarabia (1940-
1991)“, susţinută de directorul institutului cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău, acad. Valeriu Matei. 

20 august-20 septembrie / Expoziţia „Tudor arghezi, lumea 
cuvintelor potrivite“, organizată în colaborare cu Biblioteca 
naţională a Republicii Moldova, Muzeul naţional al literaturii 
Române şi Primăria Municipiului chişinău, ca parte a seriei 
de manifestări dedicate Zilei limbii Române în Republica 
Moldova. Expoziţia a cuprins fotografii, date biografice, 
articole, fragmente de proză, poezii, texte critice şi aprecieri 
ale criticilor, urmărind parcursul biografic al scriitorului român 
Tudor arghezi. 

21 august-1 septembrie / Expoziţia „constantin stere, scriitor, 
jurist şi promotor al Marii uniri“ organizată în colaborare 
cu consiliul raional sângerei, direcţia raională Educaţie 
din raionul sângerei, direcţia raională cultură din raionul 
sângerei şi Primăria oraşului sângerei la liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu“ din sângerei, dedicată aniversării a 150 de ani 
de la naşterea scriitorului, profesorului, juristului, publicistului 
şi omului politic constantin stere. au fost expuse fotografii, 
date biografice, fragmente de proză, articole, aprecieri ale 
criticilor. 

21-23 august / cea de-a iii-a ediţie a universităţii Populare de 
Vară „Mitropolit iosif naniescu“ de la sângerei, organizată în 
colaborare cu consiliul raional sângerei, direcţiile raionale 
Educaţie, cultură şi Primăria din sângerei, cu ocazia seriei 
de manifestări dedicate Zilei limbii Române în Republica 
Moldova. În cadrul proiectului, invitaţii universităţii Populare 
de Vară au susţinut prelegeri pe teme legate de viaţa lui Pan 
halippa, publicist şi om politic român basarabean din secolul 
al XX-lea, şi a poetului leonard Tuchilatu. 

25 august-25 septembrie / Expoziţia „George călinescu – 
scriitor, istoric şi teoretician al literaturii române“ organizată 
la Biblioteca Publică Raională leova, cuprinzând fotografii, 
date biografice, articole, fragmente de proză, poezii, texte 
critice, aprecieri ale criticilor referitoare la opera lui George 
călinescu.

(Mihai Zaiţ, aurel istrati, aurelian antal, costin Brăteanu, igor 
isac, Maria antal, Victor Foca, Eugenia Boteanu). 

4-24 august / Expoziţia „Gellu naum şi suprarealismul 
românesc“ la Galeria la Rond din chişinău, eveniment 
organizat în colaborare cu Muzeul naţional al literaturii 
Române din Bucureşti, Biblioteca naţională a Republicii 
Moldova şi Primăria Municipiului chişinău, dedicată aniversării 
a 100 de ani de la naşterea poetului, eseistului, prozatorului, 
dramaturgului şi traducătorului Gellu naum, considerat a fi 
cel mai important reprezentant al suprarealismului românesc 
şi unul din cei mai importanţi poeţi români ai secolului al XX-
lea. 

8 august-11 septembrie / Expoziţia „unirea Principatelor 
Române şi reformele domnitorului alexandru ioan cuza“, 
organizată în comuna Gorgota, judeţul Prahova, în 
colaborare cu Primăria comunei Gorgota şi societatea 
cultural-istorică „Mihai Viteazul“ din Ploieşti. Expoziţia a 
făcut parte dintr-o serie de manifestări organizate cu ocazia 
împlinirii a 150 de ani de la ridicarea satului Gorgota la rang 
de comună printr-un decret al domnitorului alexandru ioan 
cuza, manifestări care au inclus dezvelirea monumentului în 
bronz al domnitorului, operă a sculptorului George dumitru, 
o paradă militară şi prelegeri ale oficialităţilor. la eveniment 
a luat parte şi ministrul culturii, ioan Vulpescu. 

9-10 august / Tineri scriitori români la cenaclul „REPuBlica“ 
din chişinău: întâlnire cu scriitorul Mihail Vakulovski, proiect 
organizat în colaborare cu Biblioteca naţională a Republicii 
Moldova, Biblioteca Municipală B.P. hasdeu din chişinău. 
Mihail Vakulovski a dialogat cu scriitori din chişinău şi a 
susţinut prelegerile „Rostul cenaclurilor literare: cenaclubul 
Tiuk!“, urmată de o lectură publică, şi „Tiuk! – revistele literare 
în mediul virtual“. ambele manifestări au fost moderate de 
poeta Moni stănilă.

14-20 august / institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ 
de la chişinău a participat în cadrul universităţii Populare 
de Vară „nicolae iorga“ de la Vălenii de Munte, judeţul 
Prahova, la o serie de manifestări cu tema „Primul Război 
Mondial şi înfăptuirea Marii uniri“, printr-un moment special 
de comemorare a victimelor ocupaţiei sovietice (75 de 
ani de la ocupaţia sovietică). au fost prezentate expoziţiile 
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Parcul central din soroca, vernisajul expoziţiei „constantin 
stere, scriitor, jurist şi promotor al Marii uniri“ în Parcului central 
din soroca şi întâlnirea cu directorul institutului cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, acad. Valeriu 
Matei la Biblioteca Raională „Mihail sadoveanu“ din soroca. 

28 august / suită de manifestări dedicate Zilei limbii Române 
organizată în colaborare cu Primăria comunei Gura Galbenei 
din raionul cimişlia, cuprinzând: vernisarea expoziţiei „Trei 
poeţi: Grigore Vieru, Mihai ursachi şi Petru cărare“, proiecţia 
filmului documentar dedicat lui Grigore Vieru, Cel care sunt 
(r. Mircea chistruga) şi întâlnirea cu scriitorul Valeriu Matei, 
directorul institutului cultural Român „Mihai Eminescu“ de la 
chişinău. 

29 august / Expoziţia „lupta cu inerţia – Poeţii generaţiei 
’60“, organizată în colaborare cu liceul „Mihai Eminescu“ 
din comrat, cuprinzând o selecţie din opera poetică a 
scriitorilor nicolae labiş, nichita stănescu, Marin sorescu, ion 
Gheorghe, ioan alexandru, ana Blandiana, cezar Baltag, 
adrian Păunescu. cu această ocazie institutul cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău a oferit peste 300 
de titluri de carte românească bibliotecii liceului, volumele 
provenind de la diverse instituţii publice şi organizaţii non-
profit din România. Evenimentul s-a înscris în seria de 
manifestări dedicate Zilei limbii Române. 

30 august-30 septembrie / serie de manifestări cultural-
artistice sub genericul „În limba ta” în comuna Ţîpala. 
Evenimentele s-au desfăşurat în Piaţa Primăriei, unde acad. 
Valeriu Matei, directorul icR chişinău, a susţinut o prelegere 
despre importanţa şi frumuseţea limbii române. În incinta 
liceului Teoretic Ţîpala a avut loc vernisarea expoziţiei  
„Mihail Kogălniceanu şi epoca daciei literare”. Expoziţia a 
celebrat împlinirea a 175 de ani de la apariţia primei ediţii 
a revistei Dacia literară, care a jucat un rol major în viaţa 
culturală şi literară românească.

31 august / Expoziţia „lucian Blaga – Poemele luminii“ 
organizată în colaborare cu universitatea de stat din 
comrat, dedicată scriitorului român şi operei sale şi conţinând 
fotografii, date biografice, poezii, texte filosofice, aprecieri 
ale criticilor literari. 

26 august-24 septembrie / Expoziţia „Vasile alecsandri, poet 
şi diplomat al unirii Principatelor Române“ organizată la 
Galeria la Rond din chişinău, cu ocazia seriei de manifestări 
dedicate Zilei limbii Române în Republica Moldova, realizată 
în colaborare cu Muzeul literaturii Române din iaşi, Biblioteca 
naţională a Republicii Moldova şi Primăria Municipiului 
chişinău. Evenimentul a comemorat 125 de ani de la 
moartea lui Vasile alecsandri, unul din cei mai importanţi 
scriitori şi oameni politici ai generaţiei sale. Expoziţia amplă a 
adus în prim plan o serie de documente de arhivă, facsimile 
şi fotografii de familie, consideraţiile lui alecsandri despre 
întrevederile cu napoleon al iii-lea şi alţi oameni politici ai 
epocii, precum şi aprecierile unor critici şi istorici literari legate 
de personalitatea şi opera scriitorului. 

26 august-25 septembrie / Expoziţia „dimitrie cantemir 
- homo universalis“ la Biblioteca Raională călaraşi şi la 
casa de cultură din călăraşi. au fost prezentate date 
complexe formate din manuscrise inedite, fotografii, mărturii 
ale cronicarilor, citate despre cantemir din mărturiile 
contemporanilor săi, scriitori, istorici literari şi savanţi. 

27 august-1 septembrie / Evenimente organizate de 
institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău 
în colaborare cu Primăria Municipiului soroca, Biblioteca 
„Mihail sadoveanu“ din soroca şi asociaţia „Grigore Vieru“, 
cu ocazia Zilei limbii Române. seria de evenimente a cuprins 
dezvelirea bustului lui constantin stere pe aleea clasicilor din 

21-23 august / Lucrările Universităţii  Populare de Vară „Mitropolit 
Iosif Naniescu“ de la Sângerei 

© ICR Chişinău
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cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău: doina 
Florea, sorin Şipoş, ioan cristescu, Mircia dumitrescu, cosmin 
Perţa, lucian Vasiliu. 

SEPTEMBRIE 

3-4 septembrie / Ediţia a iV-a a congresului internaţional al 
Eminescologilor, eveniment organizat de institutul cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, în colaborare cu 
academia de Ştiinţe din Moldova, institutul de Filologie a 
aŞM şi a centrului academic internaţional „Mihai Eminescu“ 
din chişinău. Pentru a marca sărbătorirea Zilei limbii 
Române, institutul cultural Român de la chişinău a susţinut 
în cadrul congresului următorii cercetători cu prelegerile: 
ioan cristescu – „dramaturgia lui Mihai Eminescu“; acad. 
Mircia dumitrescu – „avatarii caietelor eminesciene“; prof. 
univ. doina Florea – „colecţii cu blazon: Eminesciana“; prof. 
Giueseppe Manitta (italia) –„Eminescu în limba leopardi“; 
prof. alin narcin (Turcia) – „Poezia lui Eminescu în Turcia“, 
prof.univ. sorin Şipos – „Mihai Eminescu şi revista Familia“; 
dr. lucian Vasiliu – „Eminescu, azi la Junimea“; prof. univ. dr 
Enrique J. nogueras Valdivieso (universitatea din Granada, 
spania) – „Eminescu în limba spaniolă“. În acelaşi context, 
au avut loc lansări de carte, expoziţii de artă plastică 
inspirată din universal eminescian şi a fost lansat albumul 
„Eminesciana Plastică“ de ion daghi, dar şi numărul special 
al revistei Viaţa Basarabiei, prezentat de acad. Mihai cimpoi 
şi ion anton.

4-13 septembrie / Participare românească la ediţia a XXiii-a 
a Festivalului internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu“ 
organizat la Teatrul naţional de Operă şi Balet din chişinău, 
sala cu Orgă din chişinău, prin claudia caia şi ana Maria 
donose. În program au fost prezentate spectacolele de 
operă: Madama Butterflly (de Giacomo Puccini); Elixirul 
dragostei (de G. donizetti); Otello (de Giuseppe Verdi), Aida 
(de Giuseppe Verdi). de asemenea, au fost prezentate 
baletul Romeo şi Julietta (de serghei Prokofiev), un spectacol 
de binefacere şi un concert de gală la închiderea festivalului. 
invitaţii de onoare ai festivalului au fost: Valentina naforniţă, 
solista Operei de stat din Viena, andrei Jilihovschi, solistul 
de la Bolşoi; Tadeusz szlenkier (Polonia); Olga chelpanova 

31 august-1 septembrie / conferinţa internaţională „limba 
română – limbă a integrării europene“, parte a seriei de 
evenimente organizate pentru a marca Ziua limbii Române 
în Republica Moldova, care a inclus şedinţa festivă a 
academiei de Ştiinţe a Moldovei din 31 august, precum şi 
desfăşurarea a 10 prelegeri publice în instituţii de învăţământ 
superior susţinute de ion hadârcă, doina Florea, nicolae 
Jelescu, Gheorghe negru, iulian Filip, ion Bărbuţă, alexandru 
Burlacu, ioan cristescu, Mircia dumitrescu şi sorin Şipoş la 
chişinău, cahul şi Bălţi. 

31 august-2 septembrie / institutul cultural Român „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău a acordat premii la salonul 
internaţional de carte din chişinău şi a sprijinit prezenţa la 
eveniment a editurilor româneşti Editura Muzeului naţional 
al literaturii, Editura Tracus arte şi Editura Junimea. institutul 
cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău a participat 
în calitate de partener la organizarea ediţiei a XXiV-a 
salonului internaţional de carte din chişinău şi a acordat 
cinci premii: Premiul „Mihai Eminescu“ pentru cel mai bun 
volum de versuri prezentat la salon; Premiul „Titu Maiorescu“ 
pentru eseu şi critică literară; Premiul „a.d. Xenopol“ pentru 
istorie; Premiul „liviu Rebreanu“ pentru proză; Premiul 
„nicolae labiş“ pentru debut. În data de 2 septembrie, în 
cadrul salonului, a avut loc masa rotundă: „unde ni sunt 
creatorii de limbă?“ la care au participat invitaţii institutului 

31 august-1 septembrie / Instantaneu din timpul lucrărilor 
Conferinţei Internaţionale „Limba română - limbă a integrării 

europene“  din incinta Academiei de ştiinţe a Moldovei 
© ICR Chişinău
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au răspuns numeroaselor întrebări ale elevilor. În aceeaşi zi, 
la liceul Teoretic „Mihai Eminescu“, s-au deschis expoziţiile 
„Şcoala ardeleană“ şi „nichita stănescu“. 

17-27 septembrie / Reuniunea teatrelor naţionale la 
Teatrul naţional „Mihai Eminescu“ din chişinău, eveniment 
susţinut de direcţia Programe din cadrul direcţiei Generale 
Reprezentanţe în străinătate şi de institutul cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău. deschiderea oficială a 
Festivalului a avut loc în prezenţa primului-ministru al Republicii 
Moldova, Valeriu streleţ, a Monicăi Babuc, ministru al culturii 
în Republica Moldova, a directorului institutului cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, acad. Valeriu Matei, 
a reprezentanţilor corpului diplomatic acreditat la chişinău 
şi a numeroşi reprezentanţi ai mediului artistic şi cultural 
din Republica Moldova. Publicul din Republica Moldova 
a avut posibilitatea să vizioneze mai multe spectacole 
realizate de teatrele naţionale din România: Teatrul naţional 
„i.l.caragiale“ din Bucureşti; Teatrul naţional „Marin 
sorescu“ din craiova; Teatrul naţional „Vasile alecsandri“ 

(Rusia); claudia caia (România); ana Maria donose 
(România); Jenifer davison (sua); Yuka Edihara (Japonia); 
carlos Moreno (Germania); dragana Radacovic (serbia); 
Pavlo Tolstoy (ucraina); Maxim Woitiul (Polonia); şi dirijorii 
andriy Yurkevych, alexandru samoilă, alexei Baklan, nicolae 
dohotaru şi dumitru cârciumaru. 

17 septembrie-16 octombrie / serie de manifestări organizate 
la leova de institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ de 
la chişinău, în colaborare cu Biblioteca Publică Raională 
leova, liceul Teoretic „constantin spătaru“ şi liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu“ din leova. la Biblioteca Publică Raională 
leova, acad. Valeriu Matei a susţinut prelegerea „Poezia 
românească de azi“, iar acad. Mihai cimpoi a vorbit despre 
cea mai recentă carte a poetului Valeriu Matei, Ecuaţiile 
Disperării. de asemenea, la liceul Teoretic „constantin 
spătaru“, au fost prezentate expoziţiile „România şi românii 
în Primul Război Mondial“ şi „Ocupaţia sovietică din 28 iunie 
1940 şi drama Basarabiei“. după o amplă prezentare a celor 
două expoziţii, acad. Mihai cimpoi şi acad. Valeriu Matei 

17-27 septembrie / Afiş – Reuniunea Teatrelor Naţionale
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Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, în colaborare cu 
sala cu Orgă din chişinău. În cadrul concertului, au fost 
prezentate lucrări de Paganini, ceaikovski, haciaturian, 
augusto Berto. Măiestria celor doi violonişti amplificată de 
celebrele viori stradivarius „Pachoud“, la care cântă liviu 
Prunaru, dar şi Guarneri del Gesu, la care cântă Gabriel 
croitoru, au oferit publicului spectator din chişinău un regal 
de interpretare. concertul a fost înregistrat integral de Radio 
moldova. 

28 septembrie-4 octombrie / Participarea a două teatre din 
România la Gala internaţională a Teatrelor de Păpuşi „licurici 
- 70“ , ediţia a V-a, eveniment teatral deosebit ce a oferit 
teatrelor participante ocazia de a face schimb de experienţă 
şi idei de a pune la punct colaborări, iar publicului spectator 
ocazia de a viziona cele mai bune şi mai noi rezultate ale artei 
şi măestriei păpuşarilor din toată lumea. Teatrul de Păpuşi 
„Puck“ din cluj-napoca a interpretat  spectacolul Povestea 
Sheherezadei, iar Teatrul pentru copii şi Tineret „luceafărul“ 
din iaşi a interpretat spectacolul Peştişorul de aur. În cadrul 
ediţiei de anul acesta au participat teatre din china, israel, 
Turcia, România, ucraina, Bulgaria, Polonia şi Rusia.

28 septembrie / Prelegerea publică „Mihail Kogălniceanu 
şi generaţia paşoptistă în istoria românilor“ susţinută de 
directorul institutului cultural Român „Mihai Eminescu“ de la 
chişinău, acad. Valeriu Matei, la liceul Teoretic Ţîpala. de 
asemenea, a fost prezentată expoziţia „Mihail Kogălniceanu 
şi epoa daciei literare“, afltă deja pe simezele liceului din 
satul Ţîpala şi modul în care aceasta poate fi utilizată ca 
material didactic pentru orele de limba şi literatură română. 
Elevii liceului Teoretic Ţîpala au putut audia o amplă 
prezentare a activităţii complexe a lui Mihail Kogălniceanu, 
a momentelor cruciale din istoria românilor pe care acesta 
şi-a pus o puternică amprentă. 

OCTOMBRIE

3-15 octombrie / Expoziţa „ion creangă şi lumea personajelor 
sale“ la Festivalul internaţional de literatură şi traducere 
(FiliT), eveniment organizat de institutul cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău, în colaborare cu Muzeul 

din iaşi şi Teatrul naţional „Radu stanca“ din sibiu. O secţiune 
aparte a evenimentului a fost organizarea unor audiţii ale 
spectacolelor radiofonice de teatru-document, produse 
de Teatrul naţional Radiofonic din Bucureşti, spectacole 
dedicate unor destine exemplare, adevărate modele în 
lupta de rezistenţă anticomunistă, sau ale unor personalităţi 
ale vieţii culturale, spirituale şi naţionale. audiţiile Teatrului 
naţional Radiofonic au reuşit să confere o notă distinctivă 
evenimentului, oferind ocazia unui anumit segment de public 
(persoanelor cu deficienţe de vedere) să descopere teatrul. 
Reuniunea Teatrelor naţionale a înregistrat un adevărat 
succes de public, numărul spectatorilor prezenţi în sălile de 
spectacole pe întreaga durată a evenimentului depăşind 
cifra de 5.000. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unor 
regizori şi actori de renume, precum: silviu Purcărete, ion 
caramitru, Mircea cornişteanu, cristian hadji-culea, claudiu 
Goga, dragoş Muşoiu şi horia suru, claudiu Bleonţ, Marian 
Râlea, constantin chiriac, ilie Gheorghe, ion colan, haruna 
condurache, Teodor corban, lari Giorgescu, Monica 
ardeleanu, ada lupu. Evenimentul a fost organizat de Teatrul 
naţional „Mihai Eminescu“ de la chişinău, în colaborare cu 
Ministerul culturii din Republica Moldova şi Ministerul culturii 
din România. 

23-27 septembrie / Participarea criticului Virgil Mihaiu la 
cea de-a XiV-a ediţie a Ethno Jazz Festival, organizat la 
Filarmonica naţională „serghei lunchievici“ din chişinău, 
Palatul Republicii din Tiraspol şi casa de cultură din Teleneşti. 
institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău a 
sprijinit participarea criticului muzical Virgil Mihaiu în calitate 
de moderator şi prezentator în cadrul evenimentului.  
deschiderea oficială a Festivalului a avut loc în prezenţa acad. 
Valeriu Matei, directorul institutului cultural Român „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău şi a reprezentanţilor mediului artistic 
şi cultural din Republica Moldova. anul acesta, publicul din 
chişinău a avut parte de concerte susţinute de artişti şi trupe 
celebre, printre care s-au numărat: Park stickney Trio (s.u.a. 
şi italia), Madame Baheux (austria, serbia, Bosnia, Bulgaria), 
Violons Barbares (Franţa, Bulgaria, Mongolia), classic Meets 
cuba (Germania, cuba). 

28 septembrie / Turneul internaţional „duelul viorilor“ la sala cu 
Orgă din chişinău, eveniment organizat de institutul cultural 
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cel mai important reprezentant al suprarealismului românesc 
şi unul dintre cei mai importanţi români ai secolului 20. au 
vorbit despre creaţia literară a lui Gellu naum în contextul 
mişcării suprarealiste, precum şi despre parcursul său biografic 
în perioada interbelică şi cea totalitară: acad. Valeriu Matei, 
directorul institutului cultural Român „Mihai Eminescu“ de 
la chişinău şi scriitorul nichita danilov, directorul adjunct al 
institutului cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău. 

21-25 octombrie / Zilele filmului românesc la chişinău, 
eveniment organizat de institutul cultural Român „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău în parteneriat cu asociaţia 
cineaştilor independenţi din Republica Moldova „alternative 
cinema“ şi uniunea autorilor şi realizatorilor de Film din 
România. Evenimentul a avut loc la cinematograful Odeon 
din chişinău. Evenimentul şi-a propus să aducă în capitala 
Republicii Moldova o selecţie de filme de lungmetraj, 
documentare şi scurtmetraje recente din rândul premierelor 
şi succeselor cinematografiei române, dar şi cicluri de autori 
sau actori clasici. după fiecare proiecţie, publicul spectator 
a avut ocazia să discute despre pelicula prezentată cu unul 
sau mai mulţi dintre invitaţii speciali ai evenimentului: criticul 
de film Valerian sava, regizorii ioan cărmăzan şi Marian 
crişan, scenaristul Florin lăzărescu şi actriţa şi producătoarea 
de film claudia Motea. 

26 octombrie-16 noiembrie / Expoziţia „Vasile alecsandri, 
poet şi diplomat al unirii Principatelor Române“ la liceul „spiru 
haret“ din chişinău. Expoziţia a fost organizată în colaborare 
cu Muzeul literaturii Române din iaşi şi liceul „spiru haret“ 
din chişinău. Evenimentul a fost dedicat comemorării a 
125 de ani de la moartea lui Vasile alecsandri, unul din cei 
mai importanţi scriitori şi oameni politici ai generaţiei sale. 
ampla expoziţie a adus în prim plan o serie de documente 
de arhivă, facsimile, fotografii de familie, consideraţiile lui 
alecsandri despre întrevederile cu napoleon al iii-lea şi alţi 
oameni politici ai epocii, precum şi aprecierile unor critici 
şi istorici literari legate de personalitatea şi opera bardului 
de la Mirceşti. au vorbit despre importanţa operei lui Vasile 
alecsandri, precum şi despre parcursul politic şi diplomatic al 
scriitorului, acad. Valeriu Matei, directorul institutului cultural 
Român de la chişinău şi poetul nichita danilov, directorul 

literaturii Române din iaşi. Evenimentul s-a înscris în cadrul 
programului Festivalului internaţional de literatură şi traducere 
(FiliT)-2015. Expoziţia a fost dedicată marelui scriitor român şi 
personajelor din lumea basmelor, a poveştilor şi povestirilor 
sale, fiind alcătuită din fotografii, date biografice, fragmente 
din operă, aprecieri ale criticilor literari, precum şi cele mai 
reuşite reprezentări grafice ale personajelor realizate de-a 
lungul timpului. la manifestările organizate la iaşi a participat 
scriitorul nichita danilov, director adjunct al institutului 
cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău. 

4-15 octombrie / Expoziţia „Vasile alecsandri, poet şi diplomat 
al unirii Principatelor Române” la Festivalul internaţional de 
literatură şi traducere (FiliT)-2015. Expoziţie organizată de 
institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, în 
colaborare cu Muzeul literaturii Române din iaşi, la Muzeul 
„Vasile alecsandri” din Mirceşti. Evenimentul, dedicat 
comemorării a 125 de ani de la moartea lui Vasile alecsandri, 
unul din cei mai importanţi scriitori şi oameni politici ai 
generaţiei sale, s-a înscris în cadrul programului Festivalului 
internaţional de literatură şi traducere (FiliT), iaŞi, 2015. 

6-20 octombrie / Expoziţia „Poenari. cetatea lui Vlad Ţepeş din 
Munţii argeşului“ la Galeria la Rond, eveniment organizat de 
institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, în 
colaborare cu Muzeul Judeţean argeş şi Primăria Municipiului 
chişinău. Evenimentul s-a înscris în seria de expoziţii dedicate 
unor evenimente şi personalităţi ale istorie, culturii şi ştiinţei 
spaţiul românesc, iniţiată de institutul cultural Român „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău pe parcursul anului 2015. la vernisaj 
au vorbit: acad. Valeriu Matei, directorul institutului cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, cornel Popescu, 
directorul Muzeului Judeţean argeş şi realizatorul expoziţiei 
şi istoricul Gheorghe negru, preşedintele asociaţiei istoricilor 
din Moldova. au participat oameni de cultură, jurnalişti, 
oameni politici şi studenţi. 

21 octombrie-20 noiembrie / Expoziţia „Gellu naum şi 
suprarealismul românesc“, la Biblioteca naţională a 
Republicii Moldova. Expoziţia a fost dedicată aniversării a 
100 de ani de la naşterea poetului, eseistului, prozatorului, 
dramaturgului şi traducătorului Gellu naum, considerat a fi 
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NOIEMBRIE

7 noiembrie / Prelegerea publică „Poezia românească în 
context european“ în cadrul Festivalului-concurs „Galbenă 
gutuie“, eveniment organizat de institutul cultural „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău în colaborare cu Gimnaziul „adrian 
Păunescu“ din copăceni şi direcţia Educaţie a consiliului 
raional sângerei. Festivalul-concurs „Galbenă gutuie“ (ediţia 
a ii-a) a fost un eveniment dedicat poetului adrian Păunescu 
şi a avut drept obiectiv dezvoltarea creativităţii elevilor. 
Manifestarea a debutat cu un salut adresat invitaţilor de 
Maria Bajura, directoarea Gimnaziului „adrian Păunescu“ 
din copăceni. la eveniment au mai participat adrian 
Păunescu, fiul poetului, o delegaţie a consiliului Judeţean 
Prahova şi o delegaţie a Primăriei dumbrăveni din Judeţul 
suceava. au rostit alocuţiuni acad. Valeriu Matei, directorul 
institutului cultural „Mihai Eminescu“ de la chişinău, prof. 
andrei Păunescu, cosma sârbuleţ şi Primarul comunei 
copăceni. secţiunile Festivalului concurs au fost: Poezie, 
Proză, Eseu şi cântec. acad. Valeriu Matei a oferit premii 
(cărţi) primilor trei câştigători ai fiecărei secţiuni a Festivalului. 

11 noiembrie-11 decembrie / Expoziţia „constantin stere, 
scriitor, jurist şi promotor al Marii uniri“ la liceul Teoretic 
„constantin stere“ din soroca, eveniment organizat de 
institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, 
în colaborare cu liceul Teoretic „constantin stere“ din 
soroca. Evenimentul a fost dedicat aniversării a 150 de ani 
de la naşterea scriitorului, profesorului, juristului, publicistului şi 
omului politic constantin stere, membru marcant al sfatului 
Ţării, unul din militanţii cei mai activi ai unirii Basarabiei cu 
România. Expoziţia a prezentat fotografii, date biografice, 
fragmente de proză, articole, aprecieri ale criticilor etc. 
Expoziţia a urmărit parcursul biografic al lui constantin stere, 
figură emblematică a scenei politice româneşti din primele 
patru decenii ale secolului XX, unul din militanţii cei mai activi 
ai unirii Basarabiei cu România. 

11 noiembrie-1 decembrie / Expoziţia „lucian Blaga – 
Poemele luminii“ la liceul Teoretic „Petru Rareş“ din soroca, 
institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ a continuat 
itinerarea expoziţiilor tematice în vederea promovării valorilor 
culturale româneşti pe teritoriul Republicii Moldova. Expoziţia 

adjunct al institutului cultural Român de la chişinău. la 
manifestare au participat: Victor ambroci, directorul liceului, 
profesori, ziarişti, precum şi peste 120 de elevi. 

27 octombrie-25 noiembrie 2015 / serie de evenimente 
culturale organizate de institutul cultural Român de la 
chişinău în incinta liceului „Mihai Eminescu“ sângerei, 
unde acad. Valeriu Matei, directorul institutului cultural 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău, a susţinut prelegerea cu 
tema „dimitrie cantemir – personalitate complexă a culturii 
române“ despre momentele cruciale din istoria românilor 
pe care acesta şi-a pus o puternică amprenta şi reperele 
din întreaga activitate susţinută de dimitrie cantemir, în 
domeniul literar, politic şi diplomatic. a avut loc şi vernisarea 
expoziţiei „ion creangă şi lumea personajelor sale“. Expoziţia 
a fost dedicată marelui scriitor român şi personajelor din 
lumea basmelor, a poveştilor şi povestirilor sale: fotografii, 
date biografice, fragmente din operă, aprecieri ale criticilor 
literari, precum şi cele mai reuşite reprezentări grafice ale 
personajelor realizate de-a lungul timpului. conducerea 
raionului săngerei, reprezentată de şeful direcţiei cultură, 
Valeriu Rusu, şeful direcţiei administraţiei Publică, nicolae 
Ropot şi Viorica chisaru, şef direcţia Educaţie, a mulţumit 
institutului cultural Român pentru evenimentele organizate. 
seria de evenimente culturale s-a încheiat cu un emoţionant 
spectacol de poezie, pregătit special de elevii liceului pentru 
această ocazie. 

28 octombrie-16 noiembrie 2015 / Expoziţia „25 de ani de 
la căderea comunismului în România“ la academia de 
Poliţie „Ştefan cel Mare“. Eveniment organizat în colaborare 
cu academia de Poliţie „Ştefan cel Mare“ din chişinău. 
Expoziţia a adus în actualitate o serie de fotografii, mărturii 
şi documente de arhivă, menite să reconstituie atmosfera 
unui eveniment de răscruce din istoria contemporană a 
poporului român, Revoluţia din decembrie 1989, eveniment 
tragic, soldat cu nenumărate victime, care a dus la căderea 
comunismului şi la instaurarea unui regim democratic în 
România.
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a participat la eveniment acad. Valeriu Matei, director al 
instituţiei, care a susţinut o prelegere despre personalitatea şi 
opera lui George călinescu. 

19 noiembrie-19 decembrie / Expoziţia „Tudor arghezi, 
lumea cuvintelor potrivite“ la Biblioteca Publică Raională 
„Valeriu Matei“ din leova. Expoziţia a prezentat fotografii, 
date biografice, articole, fragmente de proză, poezii, 
texte critice, aprecieri ale criticilor etc., urmărind parcursul 
biografic al unuia dintre cei mai mari scriitori români, Tudor 
arghezi. Valeriu Matei, directorul institutului cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău a susţinut o prelegere despre 
opera autorului Cuvintelor potrivite. Evenimentul s-a înscris, în 
seria de manifestări dedicate Zilei naţionale a României în 
Republica Moldova.

20 noiembrie-20 decembrie / Expoziţia „alexie Mateevici 
– Odă limbii române“ la Edineţ, eveniment organizat de 
institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, 
în colaborare cu Primăria oraşului Edineţ, desfăşurat în Piaţa 
centrală a oraşului Edineţ. Expoziţia, realizată în colaborare 
cu clubul naţional de artă „Minerva“ şi casa-Muzeu 
„alexie Mateevici“ din satul Zaim, a cuprins manuscrise, 
fotografii şi poezii, mărturii ale cronicarilor, ale scriitorilor 
clasici şi contemporani despre limba română, precum şi 
poezii dedicate limbii române. cu acest prilej, acad. Valeriu 
Matei a participat şi la lucrările grupului de lucru destinat să 
organizeze, în 2016, universitatea Populară de Vară „Vasile 
stroescu“.

21 noiembrie-22 decembrie / Expoziţia „Şcoala ardeleană“ 
la Gimnaziul „Mihai Viteazul“, comuna cazangic, prezentată 
publicului de acad. Valeriu Matei, directorul institutului 
cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău, eveniment 
realizat în colaborare cu gimnaziul „Mihai Viteazul” din 
comuna cazangic, raionul leova, a cuprins ample informaţii 
şi ilustrări ale activităţii şi multiplelor realizări ale membrilor 
„Şcolii ardelene“ însoţite de fotografii, manuscrise, mărturii 
frânturi din presa vremii.

23-24 noiembrie / simpozionul „liviu Rebreanu – 
contemporanul nostru“, la Biblioteca Municipală „B.P. 
hasdeu“ din chişinău. Evenimentul a marcat celebrarea a 
130 de ani de la naşterea marelui prozator liviu Rebreanu, 

a fost dedicată marelui scriitor român şi operei sale, a cuprins 
fotografii, date biografice, poezii, texte filozofice, aprecieri 
ale criticilor etc. şi a constituit un subiect de dezbatere şi 
material didactic pentru profesorii şi elevii liceului. 

19 noiembrie-19 decembrie / Expoziţia „România şi românii în 
Primul Război Mondial“ la liceul Teoretic „Mihai Eminescu“ din 
leova pentru marcarea Zilei naţionale a României. Expoziţia 
a adus în atenţia publicului acest eveniment de răscruce 
în istoria modernă, care a schimbat harta geopolitică a 
lumii, inclusiv harta României. Expoziţia a cuprins o serie de 
fotografii, documente de arhivă, ilustraţii, hărţi etc., menite 
să reconstituie evenimentele din perioada de neutralitate 
a Regatului României (1914-1916); documente, mărturii, 
fotografii, extrase din presa vremii privind luptele de front 
după intrarea României în război alături de antanta, precum 
şi o serie de materiale legate de sfârşitul războiului, sfârşit 
care a constituit pentru ţara noastră preambulul realizării 
unui vechi deziderat istoric: Marea unire din 1918. 

19 noiembrie-19 decembrie / Expoziţia „George călinescu 
– scriitor, istoric şi teoretician al literaturii române“ la liceul 
Teoretic „constantin spătaru“ din leova. Expoziţia a 
prezentat fotografii, date biografice, articole, fragmente 
de proză, poezii, texte critice, aprecieri ale criticilor etc. 
Expoziţia a fost dedicată comemorării marelui scriitor, de la 
a cărui dispariţie s-au împlinit, în 2015, 50 de ani. Evenimentul 
s-a înscris, totodată, în seria de manifestări dedicate celei 
de-a 97 aniversări a unirii Basarabiei cu România. din 
partea institutului cultural „Mihai Eminescu“ de la chişinău 

19 noiembrie-19 decembrie / Expozitia „Românii şi România în 
Primul Război Mondial“ de Ziua Veteranilor de Război la Centrul 

de Cultură şi Istorie Militară Chişinău 
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romanului românesc modern, liviu Rebreanu. Expoziţia a fost 
dedicată împlinirii celor 130 de ani de la naşterea marelui 
prozator liviu Rebreanu. 

26-27 noiembrie / Poduri de carte – promovarea literaturii 
române în Basarabia, etapa a iV-a. institutul cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău a iniţiat organizarea unei 
serii de conferinţe publice pentru a promova literatura 
română în localităţile din Republica Moldova. susţinute 
de autori consacraţi, membri ai uniunii scriitorilor din 
România şi Republica Moldova, conferinţele au avut ca 
scop acoperirea unui spaţiu geografic în care literatura 
română a fost mai puţin promovată, cel puţin în ultimii ani, 
evenimentele cele mai importante fiind concentrate în 
chişinău. Proiectul s-a desfăşurat după următorul program: 
26 noiembrie – liceul Teoretic „Mihail stratulat“ din Boşcana, 
raionul criuleni – Gellu dorian, nicolae corlat, ion diviza, 
Vitalie Răileanu, Mihail Manea; liceul Teoretic „Boris dînga“ 
din criuleni, raionul criuleni – Gellu dorian, nicolae corlat, 
ion diviza, Vitalie Răileanu, Mihail Manea; 27 noiembrie 
– liceul Teoretic „Mihail sadoveanu“ din chişinău – Gellu 
dorian, nicolae corlat, ion diviza, Vitalie Răileanu, Mihail 
Manea; liceul Teoretic „Principesa natalia dadiani“ – Gellu 
dorian, nicolae corlat, ion diviza, Vitalie Răileanu, Mihail 
Manea. În cadrul conferinţelor au fost prezentate şi noi 
apariţii editoriale, reviste de literatură, pentru a satisface 
nevoia de cunoaştere în domeniu a unui public ce aparţine 
spaţiului cultural românesc şi care a avut mai puţin acces 
la acest tip de evenimente. Participanţii din România au 
susţinut următoarele prelegeri: Gellu dorian – „Premiul 
naţional de Poezie Mihai Eminescu – un brand naţional, 
25 de ani de la înfiinţare“; „Panorama revistelor literare 
din România din perioada comunistă şi post-comunistă“; 
nicolae corlat – „Paşii poetului“; „Eminescu în presa literară 
de azi“. Participanţii din Republica Moldova au susţinut 
următoarele prelegeri: ion diviza – „literatura modernă, 
în speţă epigrama“; „impactul literaturii asupra cititorului 
modern“; Vitalie Răileanu – „Optzecismul basarabean: mal 
du siecle sau marele start“; „Eugen cioclea: poetul ludicului 
lucid“; Mihail Manea – „Elemente de publicistică în proza 
basarabeană contemporană“; „Romanele istorice ale lui 
mihail sadoveanu“. 

prilej propice pentru readucerea în actualitate a operei 
autorului romanelor Pădurea spânzuraţilor şi Ion. lucrările 
simpozionului au fost deschise de acad. Valeriu Matei, 
directorul institutului cultural „Mihai Eminescu“ de la chişinău, 
care a vorbit despre importanţa operei lui liviu Rebreanu 
în istoria literaturii române şi a făcut succinte prezentări ale 
invitaţilor. dr. Zanfir ilie, directorul Bibliotecii Judeţene „V.a. 
urechia“ din Galaţi, a reliefat dimensiunea psihologică şi 
analitică a romanelor lui Rebreanu. Prof. dr. andrei Moldovan 
a insistat în cuvântul său asupra presiunilor instituţionale la 
care a fost supus romancierul de-a lungul carierei şi a făcut în 
acelaşi timp o scurtă prezentare a versiunii în limba franceză 
a romanului Adam şi Eva, apărut recent la Paris. acad. Mihai 
cimpoi a vorbit despre intenţia autorului capodoperei Ion de 
a concepe o continuare a romanului a cărei acţiune urma 
să se desfăşoare în spaţiul basarabean. dr. ioan cristescu, 
directorul Muzeului naţional al literaturii Române, a vorbit 
despre omul de teatru şi cronicarul dramatic liviu Rebreanu, 
precum şi despre numeroasele elemente de dramaturgie 
prezente în marile lui romane. scriitorul Vladimir Beşleagă 
a făcut un elogiu „creatorului de viaţă“ care a fost liviu 
Rebreanu şi a insistat asupra diverselor ipostaze ale morţii 
prezentate în opera lui. Prozatorul ioan Groşan a trasat câteva 
din dimensiunile „modelului Rebreanu“ pentru generaţia de 
prozatori optzecistă. Poetul ioan Pintea a scos în evidenţă 
dimensiunea creştină din romanele lui Rebreanu. dr. hab. 
alexandru Burlacu a încheiat seria prelegerilor destinate 
operei lui Rebreanu vorbind despre modelul rebrenian în 
romanul basarabean. 

24 noiembrie-15 decembrie / Expoziţia „liviu Rebreanu, 
ctitorul romanului românesc modern“ la Galeria la Rond din 
apropierea statuii lui Ştefan cel Mare şi sfânt din chişinău, 
proiect organizat în colaborare cu Muzeul literaturii Române 
din Bucureşti, Primăria Municipiului chişinău şi în parteneriat 
cu uniunea scriitorilor din România, Filiala Bistriţa-năsăud, 
complexul Muzeal Bistriţa-năsăud – Muzeul Memorial „liviu 
Rebreanu“ şi Biblioteca naţională a Republicii Moldova. 
ampla expoziţie a prezentat o serie de documente de arhivă, 
facsimile, fotografii de familie, date biografice, articole, 
fragmente de proză, extrase din presa vremii, aprecieri 
ale criticilor referitoare la opera şi personalitatea ctitorului 
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cu ambasada României în Republica Moldova. Evenimentul, 
devenit tradiţional pentru publicul meloman din chişinău, 
a fost susţinut de Orchestra naţională de cameră, sub 
bagheta maestrului cristian Florea şi de tânărul şi talentatul 
violoncelist român andrei ioniţă. În cadrul concertului au 
fost interpretate lucrările: Paul constantinescu – Concert 
pentru corzi; alfred alessandrescu – Amurg de toamnă, 
Joseph haydn – Concert pentru violoncel în Do major şi P.i. 
ceaikovski – Pezzo capriccioso. cei peste 700 de spectatori 
prezenţi în sală au apreciat măiestria violoncelistului andrei 
ioniţă, unul dintre cei mai talentaţi muzicieni ai momentului.

DECEMBRIE

1-29 decembrie / Expoziţia „constantin stere, scriitor, jurist 
şi promotor al Marii uniri“, la Muzeul de Etnografie şi istorie 
din soroca cu prilejul Zilei naţionale a României. Expoziţia 
a prezentat fotografii, date biografice, fragmente de 
proză, articole, aprecieri ale criticilor – parcursul biografic 

29-30 noiembrie / două reprezentaţii cu spectacolul Fata din 
curcubeu de Ziua naţională a României la chişinău şi soroca. 
cele două evenimente au avut loc la Teatrul Republican 
de Păpuşi „licurici“ din chişinău în data de 29 noiembrie 
şi la casa de cultură din soroca pe data de 30 noiembrie 
2015. spectacolele au făcut parte din seria de evenimente 
organizate de institutul cultural Român de la chişinău pentru 
a marca, într-o manieră festivă, Ziua naţională a României pe 
teritoriul Republicii Moldova. În deschiderea spectacolului de 
la chişinău, acad. Valeriu Matei, directorul institutului cultural 
Român de la chişinău a salutat prezenţa actriţei Tania Popa 
în Republica Moldova şi a felicitat publicul prezent în sală cu 
prilejul Zilei naţionale a României. atât reprezentaţia de la 
chişinău, cât şi cea de la soroca s-au bucurat de un real 
succes de public, cele două spectacole fiind urmărite de 
peste 400 de spectatori. 

30 noiembrie / concert de Ziua naţională a României, la 
sala cu Orgă din chişinău, eveniment organizat de institutul 
cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău în colaborare 

30 noiembrie / Concertul de Ziua Naţională a 
României. Violoncelistul Andrei Ioniţă pe scena 
Sălii cu Orgă din Chişinău 
© ICR Chişinău
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Romanescu, Grigore Vieru, dumitru Matcovschi, Victor 
Teleucă, liviu damian, Gheorghe Vodă, anatol codru, 
Pavel Boţu şi Gheorghe Pituţ, ileana Mălăncioiu, Petre 
stoica, Petru cărare, ion Vatamanu ş.a. inserţiile lirice ale 
poeţilor aparţinând generaţiei ’60 au fost dublate de ilustraţii 
grafice semnate de unul dintre cei mai mari artişti plastici 
contemporani – Marcel chirnoagă.

4 decembrie / concursul recitatorilor de poezie „lumină 
lină“ la casa de cultură din Peresecina, raionul Orhei, aflat la 
a ii-a ediţie, desfăşurat sub semnul Zilei naţionale a României 
şi al crăciunului. Participanţii au recitat versuri din clasicii 
literaturii române, dar şi din creaţia poeţilor contemporani 
de pe cele două maluri ale Prutului. din juriul care a evaluat 
prestaţia fiecărui recitator au făcut parte poetele claudia 
Partole şi Marcela Mardare, precum şi preotul-poet sergiu 
Matei (de la Mitropolia Basarabiei). invitaţi de onoare la 
manifestare au fost acad. Valeriu Matei, directorul institutul 
cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău şi Preasfinţitul 
antonie, episcop de Orhei al Mitropoliei Basarabiei. cu acest 
prilej, poetul Valeriu Matei a vorbit despre poezia lui nicolae 
labiş şi a poeţilor generaţiei sale. institutul cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău a oferit cărţi şi reviste literare 
câştigătorilor concursului.

5-6 decembrie / concerte de Ziua naţională a României la 
leova şi cantemir, susţinute de cristofor aldea-Teodorovici 
Orchestra. au avut loc două concerte cu lucrări din 
repertoriul regretaţilor artişti doina şi ion aldea-Teodorovici. 
concertele au avut drept scop marcarea sărbătorii 
naţionale a României în faţa unui public doritor de cultură 
română. Participanţi: cristian aldea-Teodorovici, Ecaterina 
ivanova, dmitrii sergheev, iana Bejenari, ivan  slivca, dumitru 
Berdea şi dan Brumă. 

7 decembrie / concert al cunoscutei compozitoare şi 
interprete Paula seling, de Ziua naţională a României, 
la Palatul naţional din chişinău. concertul a purtat titlul 
generic Miracol şi a fost susţinut live de artistă şi de trupa sa. 
În deschiderea concertului, acad. Valeriu Matei, directorul 
institutului cultural Român de la chişinău, a felicitat publicul 
cu prilejul Zilei naţionale a României şi a evidenţiat că acest 
eveniment încheie seria de evenimente organizate de 

al lui constantin stere, figură emblematică a scenei politice 
româneşti din primele patru decenii ale secolului XX, unul din 
militanţii cei mai activi ai unirii Basarabiei cu România, de 
la a cărui naştere s-au împlinit, în 2015, 150 de ani. despre 
opera şi personalitatea lui constantin stere, scriitor, profesor, 
jurist, publicist, membru marcant al sfatului Ţării, unul dintre 
militanţii cei mai activi ai unirii Basarabiei cu România, au 
vorbit în cadrul vernisajului ana Bejan, preşedintele asociaţiei 
culturale „Grigore Vieru“ şi nicolae Bulat, directorul Muzeului 
de Etnografie şi istorie din soroca.

1 decembrie-4 ianuarie / Expoziţia „Generaţia basarabeană 
a Marii uniri“ la liceul Teoretic „Elena alistar“ cu prilejul Zilei 
naţionale a României, organizată  în colaborare cu liceul 
Teoretic „Elena alistar“ din chişinău. Expoziţia a prezentat 
date istorice, fotografii, mărturii ale contemporanilor, citate 
despre unirea Basarabiei cu România şi despre generaţia 
care a făcut posibil cel mai important moment din istoria 
poporului român – unirea de la 1918. la eveniment a fost 
prezent acad. Valeriu Matei, directorul institutului cultural 
Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău.

3-14 decembrie / Expoziţia de sculptură „Misterul formelor“, 
a tânărului artist plastic român Vladlen Babcineţchi, a 
fost organizată cu ocazia Zilei naţionale a României, în 
colaborare cu Filarmonica naţională „serghei lunchievici“ 
din chişinău. au fost expuse 20 de lucrări din creaţia 
sculptorului, 10 din seria PRinOs, precum şi alte lucrări (busturi: 
sergiu celibidache, Emil cioran etc.)

3 decembrie 2015-7 ianuarie 2016 / Masa rotundă „Marea 
unire de la 1918“ şi vernisajul expoziţiei „lupta cu inerţia – 
Poeţii generaţiei ’60“ la universitatea de stat din comrat, 
proiect organizat cu prilejul Zilei naţionale a României, în 
colaborare cu centrul de informare şi documentare a 
României la comrat. din partea institutului cultural Român 
„Mihai Eminescu“ de la chişinău a participat la manifestări 
acad. Valeriu Matei, directorul instituţiei. Expoziţia a cuprins 
o selecţie semnificativă din opera poetică a generaţiei 
din care fac parte poeţi de pe ambele maluri ale Prutului, 
precum nicolae labiş, nichita stănescu, Marin sorescu, ion 
Gheorghe, ioan alexandru, ana Blandiana, cezar Baltag, 
adrian Păunescu, Gabriela Melinescu, leonid dimov, ioanid 
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22-28 decembrie / institutul cultural Român „Mihai 
Eminescu“ de la chişinău a sprijinit organizarea concertelor 
de iarnă ale chişinău Youth Orchestra. una dintre cele mai 
ambiţioase şi valoroase iniţiative culturale independente, 
proiectul chişinău Youth Orchestra, realizat de asociaţia 
Muzical corală, s-a bucurat de mare succes atât în rândul 
publicului larg cât şi în rândul criticilor de specialitate, fiind 
recunoscută calitatea şi complexitatea concertelor pe 
care le organizează. scopul Orchestrei de tineret a fost să 
formeze şi să cultive gustul publicului obişnuit pentru muzica 
clasică, să scoată muzica simfonică din sălile de concert, să 
o facă accesibilă unor categorii cât mai diverse de public 
şi, în principal, să sprijine şi să încurajeze tinerii talentaţi din 
Republica Moldova şi din România, oferindu-le ocazia să 
evolueze în cadrul unei orchestre simfonice, având drept 
profesori şi îndrumători instrumentişti şi dirijori de prestigiu. 
dirijorul principal al orchestrei a fost Gabriel Bebeşelea 
(România), unul dintre cei mai buni tineri dirijori ai lumii. 
concertele de iarnă ale chişinău Youth Orchestra au 
pus accentul pe atmosfera festivă din jurul sărbătorilor de 
crăciun şi anul nou şi au reuşit să îmbine armonios muzica 
clasică cu pop-ul, muzica tradiţională de crăciun (colindele) 
şi alte genuri muzicale. 

institutul cultural Român „Mihai Eminescu“ de la chişinău 
organizate cu acest prilej. au fost prezente 1.500 de 
persoane, printre care: primul-ministru interimar al Republicii 
Moldova, Gheorghe Brega, precum şi reprezentanţii corpului 
diplomatic acreditat la chişinău.

18 decembrie 2015-12 ianuarie 2016 / Expoziţia „nicolae 
labiş, poetul luptei cu inerţia“ la Galeria la Rond, situată în 
preajma monumentul lui Ştefan cel Mare şi sfânt din chişinău, 
eveniment organizat în parteneriat cu Muzeul Bucovinei 
din suceava, Biblioteca naţională a Republicii Moldova 
şi Primăria Municipiului chişinău. Evenimentul a marcat 80 
de ani de la naşterea poetului nicolae labiş, considerat 
drept „purtătorul de drapel“ al generaţiei ’60, din care mai 
fac parte poeţi prestigioşi precum: nichita stănescu, Marin 
sorescu, ion Gheorghe, ioan alexandru, ana Blandiana, 
Gabriela Melinescu, cezar Baltag, adrian Păunescu, Grigore 
Vieru, ileana Mălăncioiu etc. Expoziţia a prezentat contextul 
istoric în care a apărut „fenomenul labiş“, urmărind parcursul 
biografic al poetului, începând cu copilăria petrecută la 
Mălini, trecând prin anii războiului (1942-1946, când familia 
sa se afla în refugiu), perioada petrecută la Fălticeni şi la iaşi, 
debutul în presă, perioada în care poetul urmează cursurile 
celebrei Şcoli de literatură „Mihai Eminescu“ din Bucureşti, 
şi terminând cu accidentul şi moartea sa tragică, asupra 
căreia planează şi astăzi, după aproape şase decenii, multe 
semne de întrebare. Expoziţia a conţinut, de asemenea, o 
serie de fotografii şi documente de arhivă, inserţii critice, 
scrisori, mărturii, fragmente de proză şi poezii reprezentative 
din creaţia autorului Luptei cu inerţia. 
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partenerilor de lungă durată. Pe tot parcursul evenimentului 
au fost prezentate fotografii şi afişe de la proiectele derulate 
în perioada 2005-2014. 

MARTIE 

6 martie / Ediţia a V-a a Târgului de primăvară la Institutul 
Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul. În cadrul 
acestuia a avut loc o prezentare multimedia a tuturor 
evenimentelor institutului dedicate diasporei în cei 10 ani 
de activitate şi o platformă de discuţii pe baza specificităţii 
proiectelor viitoare. Elevii de la cursurile de limba română 
au dăruit invitaţilor mărţişoare pe care le-au confecţionat 
manual sub îndrumarea profesorului de limbă română, 
Andreea Vlad. Mărţişoarele au fost însoţite de un mesaj 
personalizat, în limba română, care a făcut cunoscută 
tradiţia purtării mărţişorului pe întrega durată a lunii martie, 
precum şi simbolistica acestuia. Au participat membrii 
corpului diplomatic şi consular român, Adriana Ciamba,  
Consulul General al României la Istanbul, membrii diasporei 
şi ai comunităţii ortodoxe române, oameni de afaceri turci, 
cursanţii şi copiii proveniţi din familii mixte. Parteneri: Asociaţia 
„România pentru Asistenţă şi Solidaritate Socială“.

8-18 martie / Participarea a trei companii de teatru de 
păpuşi din România în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Izmir 
International Puppet Days, unul dintre cele mai vizibile şi 
de succes festivaluri de profil din Turcia. Cele trei companii 
de teatru de păpuşi din România au prezentat, timp 
de aproape două săptămâni, zece reprezentaţii cu trei 
spectacole inedite: piesa Parachutists a Teatrului Ţăndărică, 
piesa Lover Physics aparţinând Lightwave Theatre Company 
din Bucureşti şi piesa Tovarăşul de drum după Hans Christian 
Andersen montată de Teatrul de Marionete „Gepetto” din 
Arad. 

15 martie-28 mai / Cu ocazia celebrării a 10 ani de la 
înfiinţare, Institutul Cultural Român de la Istanbul împreună cu 
Direcţia Teatrelor de Stat de la Ankara au marcat fructuoasa 
colaborare prin invitarea unor importante trupe teatrale 
româneşti la patru din cele cinci festivaluri internaţionale 
de teatru pe care le-au organizat în anul 2015. La „Bursa 

IANUARIE 

15 ianuarie / Celebrarea Zilei Culturii Naţionale la sediul 
Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul 
prin vernisajul expoziţiei foto-documentare „Ada Kaleh is 
Alive!“. Expoziţia a fost compusă din materiale de arhivă 
aparţinând membrilor comunităţii Ada Kaleh din Turcia şi din 
fotografii recente ale acestora şi ale urmaşilor familiilor ce au 
părăsit insula Adakale pentru a se stabili în Turcia. Expoziţia a 
fost realizată în colaborare cu fotojurnalistul Bogdan Cristel 
şi cu Comunitatea Insularilor Adakale, fiind creată special 
pentru Zilele Culturii Române 2014. La vernisaj au participat 
vicepreşedintele Institutului Cultural Român, Mihály Zoltan 
Nágy, consulul general al României la Istanbul, Adriana 
Ciamba, membri ai Consulatului General al României, 
membrii comunităţii din insula Ada Kaleh ş.a. Evenimentul a 
fost filmat de postul de televiziune TRT. 

16 ianuarie / Sărbătorirea a 10 ani de la inaugurarea 
Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul, 
eveniment ce a avut loc la sediul Institutului şi la care au 
participat parteneri culturali, reprezentanţi ai institutelor 
culturale şi consulatelor, artişti, jurnalişti, reprezentanţi ai 
mediului academic, printre care: directorul secţiei de 
Politici Culturale a Fundaţiei Istanbul pentru Cultură şi Artă – 
Ozlem Ece, directorul British Council Turcia – Margaret Jack 
Kadioglu OBE, directorul de Programe şi Cercetare al Salt – 
Lorans Tanatar Baruh, Halit Eren, director general al Centrului 
de Cercetare pentru Istoria şi Arta Islamică, directorul Hakan 
Erdogan Productions – Hakan Erdogan, reprezentantul 
Institutului Cultural Italian – Tanju Sahan, reprezentantul 
Arti Bir TV – Vecdi Sayar, prim vicepreşedintele clusterului 
EUNIC Turcia – Pablo Martin şi alte personalităţi din domeniul 
cultural. Silvana Rachieru, directorul Institutului Cultural 
Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul, a prezentat 
activitatea Institutului din cei 10 ani şi a oferit zece diplome 
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International Balkan Countries Theatre Festival“, ediţia a II-a 
(7-28 martie), a participat Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ de la 
Arad cu spectacolul The House of Bernarda Alba de Federico 
García Lorca, regia Mihai Măniuţiu. La „International 
Blacksea Theatre Festival din Trabzon“, ediţia a XVI-a (2 -15 
mai), a participat Compania de Teatru-dans MICRobis din 
Sibiu cu spectacolul Damnatul, regia şi coregrafia Hugo 
Wolf. La „International Antalya Theater Festival“, ediţia a 
VI-a (17-27 mai), a participat Teatrul Naţional Timişoara – cu 
spectacolul Prometeu înlănţuit, un scenariu după Eschil, regia 
Kokan Mladenović, adaptare pentru scenă Codruţa Popov 
şi Geanina Jinaru-Doboş. La „Little Ladies, Little Gentlemen“ 
International Children’s Theater Festival, ediţia a XI-a (24-30 
aprilie), a participat Puppet Art Time din Iaşi cu spectacolul 
Hawaii. 

23 martie / În contextul „Zilei Internaţionale a Francofoniei“, 
Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul 
s-a alăturat celorlalte institute culturale şi a premiat unul 
dintre câştigătorii concursului şcolar de scurtmetraje 
francofone Les visages de la francophonie en Turquie. 
Competiţia francofonă a vizat realizarea unui scurtmetraj 
în limba franceză pe tema migraţiei provenite din ţări 
francofone, iar ceremonia de premiere a avut loc într-un 
cadru festiv la Palais de France. Premiile în cărţi şi albume 
pe care Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de 
la Istanbul le-a acordat au reprezentat modalităţi de 
promovare a creaţiei româneşti în domeniul istoriei, ştiinţei, 
economiei, literaturii asigurând totodată şi sporirea vizibilităţii 
Editurii Institutului Cultural Român. 

31 martie-30 aprilie / Expoziţia „Descriptio Dimitrie Cantemir“ 
semnată de architectul Mugur Kreiss, la sediul Institutului 
Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul. La 
realizarea proiectului au contribuit: Federaţia Europeană a 
Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO, Alianţa 
Civilizaţiilor şi Clubul Alumnus pentru UNESCO. Expoziţia a 
reprezentat un omagiu adus marelui cărturar român şi a 
inclus 16 lucrări realizate în tehnică mixtă, colaje din două 
opere majore, Descriptio Moldaviae şi Istoria creşterii şi 
descreşterii Curţii Otomane. 

 

APRILIE

1-5 aprilie / Prezenţă românească în premieră la cea de-a 
XXXIII-a ediţie a Izmir Theater Festival. Spectacolul O furtună 
de William Shakespeare, jucat de actorii Teatrului Naţional 
„marin Sorescu“ din Craiova şi regizat de Silviu Purcărete, 
a fost primit cu interes de cei aproape 850 de spectatori 
prezenţi în sala Büyük Anadolu a Centrului Cultural şi de 
Congrese Tepekule din Izmir. Cele două reprezentaţii au 
atras importante nume ale teatrului turc şi internaţional, 
regizori, actori, cronicari şi directori de teatru. 

14-17 aprilie / Participare românească la cea de a XXXIV-a 
ediţie a Festivalului Internaţional de Film Istanbul. Producătorii 
români Anamaria Antoci şi Ruxandra Cernat au luat parte 
la secţiunea „Meetings on the Bridge", secţiune dedicată 
industriei filmului. Au avut loc întâlniri cu oameni de film turci 
şi străini pe tema unor posibile coproducţii şi proiecte. 

24-30 aprilie / Spectacol românesc de marionete, în 
premieră, pe scenele Festivalului Internaţional de Teatru 
pentru Copii din Ankara, susţinut de actorii Ecaterina 
Rotaru, Tudor Rotaru şi Laurenţiu Vasilache din Iaşi. Cele 
patru reprezentaţii ale spectacolului non-verbal de păpuşi 
„Hawaiii“, regia şi scenariul Tudor Roatu, s-au jucat pe scena 
Teatrului de Stat Altindag şi a Teatrului Şinasi din Ankara. Cei 
trei actori au oferit elevilor unei şcoli din vecinitatea Institutului 
Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul şi un atelier 
de iniţiere în arta mânuirii marionetelor şi a păpuşilor. 

31 martie-30 aprilie / Prezentarea expoziţiei „Descriptio Cantemir“ 
© ICR Istanbul 
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Frontiers“. Au participat aproape 100 de autori contemporani 
şi traducători din întreaga lume şi alţi 150 de operatori 
culturali locali importanţi, membri ai corpului diplomatic din 
Istanbul, case editoriale de top, jurnalişti locali şi străini de 
specialitate, critici literari, autorităţi locale. Evenimentul s-a 
înscris în seria de proiecte dedicate celebrării a 10 ani de 
existenţă a Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de 
la Istanbul. La eveniment au participat scriitorul Dan Lungu 
şi traducătoarea Sunia Acmambet. Dan Lungu a participat 
la două paneluri cu temă dată, împreună cu alţi scriitori, a 
dialogat cu publicul şi a susţinut o prezentare a Festivalului 
International de Literatură şi Traducere din Iaşi. Traducerea 
simultană a fost asigurată de Sunia Acmambet. 

4-10 mai / Serie de proiecţii găzduite de Institutul Cultural 
Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul în cadrul Festivalului 
de Film al Muncii. Au fost proiectate filmele: Pride, Kapital, 
Salt of the Black Earth, Biutiful, Jimmy’s Hall, La Jaula De Oro, 
Iki Gun ve Bir Gece, Tears in the Fabric, Mass E Bhat, Palikari, 
A Blooming Business, My Tongue Does Not Turn, Black Deal, 
Hernalser, Black Sea, Tarlabasi ve Ben. Pe parcursul celor şase 
zile au participat la proiecţii aproximatv 1.200 de persoane. 

5-9 mai / Participarea conferenţiarei Grete Tartler Tăbăraşi la 
cea de-a XV-a ediţie a Simpozionului internaţional de studii 
culturale „Culture and space“. Grete Tartler Tăbăraşi a fost 
invitată de Universitatea Ege din Izmir şi a susţinut prelegerea 
cu tema „Religie şi educaţie în spaţii utopice: de la Cetatea 
Ideală, islamică, a lui al-Farabi (sec. X), la Christianopolis, 
cetatea creştină a (teologului) Johann Valentin Andreae 
(sec.XVII)“. 

6-14 mai / Prezenţa Companiei de teatru-dans MICRobis din 
Sibiu cu două reprezentaţii ale spectacolului Damnatul, regia 
şi coregrafia Hugo Wolff, la International Blacksea Theatre 
Festival din Trabzon. Anul acesta s-au împlinit şase ani de 
colaborare a Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ 
de la Istanbul cu acest festival, al cărui scop principal este 
întărirea cooperării culturale între ţările riverane Mării Negre, 
prin facilitarea schimbului de experienţă între actori, regizori, 
directori de festivaluri etc. 

24 aprilie-3 mai / Premiera filmului Aferim! (r. Radu Jude) în 
Turcia, la Festivalul Internaţional de Film de la Ankara. Institutul 
Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul a susţinut 
prezenţa actorului Teodor Corban la Festivalul Internaţional 
de Film de la Ankara, aflat la cea de a XXVI-a ediţie. În cadrul 
festivalului de la Ankara au fost prezenţi regizori de film, actori 
şi producători din întreaga lume. Festivalul s-a bucurat de o 
excelentă publicitate. 

MAI

3-7 mai / Festivalul Internaţional de Literatură Tanpinar – ITEF, 
unul din cele mai importante festivaluri de profil din Turcia, a 
fost găzduit de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ 
de la Istanbul. Tema din acest an a festivalului a fost „City and 

24 aprilie-3 mai / Q&A cu Teodor Corban după premiera în 
Turcia a filmului „Aferim!“ 

© ICR Istanbul 

3-7 mai / Festivitatea de deschidere a Festivalului de Literatură 
Tanpinar Istanbul în prezenţa ambasadorului României 

© ICR Istanbul 
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Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre şi Arlette 
Conyemius, ambasador al Marelui Ducat de Luxembourg, 
reprezentant al Preşedinţiei luxemburgheze a Consiliului 
Uniunii Europene. Concertul din data de 30 iulie a avut loc 
la sediul Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la 
Istanbul, unde artiştii Tudor Anghelescu şi Mihai Melinescu au 
interpretat transpuneri ale unor piese celebre din repertoriul 
tradiţional românesc şi turcesc.

AUGUST

27 august-1 septembrie / Sărbătorirea Zilei Limbii Române 
la Istanbul printr-o campanie de promovare online a limbii 
române, o proiecţie de film documentar şi un curs introductiv 
de limbă română pentru copii. Pe toată durata perioadei au 
fost postate proverbe şi aforisme comune pe site-ul şi în reţelele 
sociale, derulându-se astfel o campanie de promovare online 
a similitudinilor dintre culturile română şi turcă. Cursul introductiv 
de limbă română pentru copii a avut loc la sediul Institutului 
Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul, fiind urmat 
de prezentarea şi proiecţia filmului documentar The Old-Time 
Village in the ASTRA MUSEUM de Dumitru Budrala.  

29-31 august / Participarea lui Abdurrahman Şen, preşedintele 
Departamentului pentru Cultură şi Relaţii Internaţionale 
din cadrul Primăriei Metropolitane Istanbul, la deschiderea 
Festivalului Internaţional „George Enescu“. Pe parcursul celor 
3 zile petrecute în România, programul invitatului a cuprins 
o serie de întâlniri cu organizatorii festivalului, cu secretarul 

27-29 mai / Expoziţia „Descriptio Cantemir“ la Ankara a 
fost găzduită de Muzeul Civilizaţiilor Anatoliene şi a  inclus 
16 lucrări în tehnică mixtă ale cunoscutului architect Mugur 
Kreiss. Expoziţia a fost un omagiu adus lui Dimitrie Cantemir 
şi celor două lucrări de referinţă ale acestuia: Istoria creşterii 
şi descreşterii Curţii Otomane (1714-1716) şi Descriptio 
Moldaviae (1714-1716). 

IUNIE

9-13 iunie / Participare românească la cea de a VI-a ediţie 
a Festivalului Intercultural Art Dialogues organizat de Primăria 
Beyoğlu în colaborare cu institutele culturale străine şi 
consulatele din zona Beyoğlu. Festivalul a cuprins expoziţii de 
artă şi ateliere, spectacole de teatru şi concerte, sub deviza 
„Arta lumii pe scena din Beyoğlu“. Institutul Cultural Român 
„Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul a prezentat expoziţia 
„Descriptio Cantemir“ – la vernisarea căreia au participat 
primarul din Beyoğlu, Ahmet Misbah Demircan şi Consulul 
General al României, Adriana Ciamba – şi spectacolul de 
dans Birdville al Tangaj Dance Company, trupă de dans 
contemporan. 

IULIE 

27-30 iulie / Concerte de muzică tradiţională şi populară 
românească într-un aranjament inedit pentru două chitare, 
organizate cu prilejul Zilei Imnului Naţional al României, la 
Ankara şi Istanbul. Evenimentul din data de 29 iulie 2015, ce 
a avut loc la Ankara, a marcat atât Ziua Imnului Naţional, cât 
şi lansarea Preşedinţiei în Exerciţiu a României la Organizaţia 
Cooperării Economice a Mării Negre. Programul muzical 
de la Ankara, susţinut de artiştii Tudor Anghelescu şi Mihai 
Melinescu împreună cu mezzosoprana Operei din Istanbul, 
Zeynep Halvaşi, şi maestrul Bujor Hoinic la pian, a cuprins 
cântece populare româneşti şi turceşti. La eveniment 
au participat personalităţi precum E.S. Radu Onofrei, 
ambasador al României în Republica Turcia, Hakiki Emre 
Yunt, director general în cadrul Ministerului turc al Afacerilor 
Externe, Alexander Prishchepov, secretar general adjunct al 

27-30 iunie / Concert de chitară cu ocazia Zilei Imnului la Istanbul 
© ICR Istanbul 
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un bun prilej de reîntâlnire cu reprezentanţi ai Universităţii 
de Arte Frumoase Mimar Sinan din Istanbul, precum şi cu 
iubitori de arhitectură şi desen. 

7 octombrie / Serată culturală Ada-Kaleh la sediul Institutului 
Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul. Seara 
a debutat cu proiecţia filmului documentar Ada Kaleh – 
SeRaiul dispărut de Alexandru Munteanu, subtitrat în limba 
turcă, o sinteză a unor documentare realizate de-a cursul 
vremii de TVR. Seara s-a încheiat cu o recepţie, la care au 
contribuit: Grupul „Adakale Yaşıyor!“, Asociaţia Română 
pentru Asistenţă şi Solidaritate Socială, Biserica Ortodoxă 
Română din Istanbul. Au participat membri ai comunităţii 
insularilor Ada-Kaleh, membri ai diasporei româneşti din 
Republica Turcia, reprezentanţi ai consulatelor generale şi 
onorifice acreditate la Istanbul, reprezentanţi ai centrelor 
culturale străine din Istanbul, public turc, studenţi români 
şi turci deopotrivă, oameni de afaceri turci, reprezentanţi 
media. Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la 
Istanbul a fost, pentru o seară, un spaţiu de rememorare a 
unor destine, dramatice pe alocuri, o ocazie de a reafirma 
identitatea insularilor, o întâlnire sensibilă şi nostalgică cu 
comuniţăţile româneşti. 

17 octombrie / Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ 
de la Istanbul a găzduit la sediu său un concert de caritate, 
organizat în sprijinul Monalizei Ecaterina Zegheru, profesoară 
de canto diagnosticată cu rabdomiosarcom alveolar, o 
formă rară de cancer. Recitalul inedit a fost susţinut de 
Monaliza Ecaterina Zegheru, iar accesul a fost gratuit. De 
asemenea, evenimentul a avut parte şi de un invitat surpiză, 
rapsodul Ion Creţeanu, care a oferit publicului prezent un 
scurt moment folcloric. La eveniment au participat consulul 
general al României la Istanbul, doamna Adriana Ciamba, 
precum şi alţi membri ai Consulatului General al României la 
Istanbul, alături de public român şi turc. 

17-19 octombrie / Comemorarea Sfinţilor Martiri Brâncoveni 
la Biserica Sfânta Muceniţă Parascheva-Prikidion, Biserica 
Parohiei Ortodoxe Române din Istanbul. Evenimentul, 
organizat împreună cu Patriarhia Ecumenică – Parohia 
Ortodoxă Română din Istanbul şi Liga Culturală pentru 

de stat din Ministerul Culturii şi cu directorul Direcţiei Relaţii 
Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului 
Culturii, cu directorul Filarmonicii George Enescu, cu 
directorul Centrului Naţional de Artă Tinerimea Română, cu 
directorul Centrului Cultural turc „Yunus Emre“ la Bucureşti. 
Participarea lui Abdurrahman Şen la deschiderea oficială a 
ediţiei din 2015 a Festivalului Internaţional „George Enescu“ 
a avut în vedere cunoaşterea creaţiei muzicale româneşti şi 
identificarea de orchestre simfonice şi solişti de prestigiu din 
România pentru a-i invita să concerteze ulterior la Istanbul. 
De asemenea, vizita a avut ca scop promovarea celei de-a 
XXII-a ediţii a Festivalului Internaţional „George Enescu“, ce 
a figurat printre priorităţile de diplomaţie publică în anul 
2015.

SEPTEMBRIE 

4-6 septembrie / Participarea Galeriei Zorzini la cea de a 
treia ediţie a Târgului Internaţional de Artă Contemporană 
„ArtInternational“, cu sprijinul Institutului Cultural Român 
„Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul. Zorzini Gallery a propus 
vizitatorilor un duo-show a doi artişti emergenţi, Dan 
Măciucă şi Ioan Popdan, totalizând 15 lucrări, îmbinând 
în pictura expresionistă abstractă mijloacele clasice cu 
materiale neconvenţionale, cum ar fi bitumul pe pânză. La 
târg a participat şi Şerban Dimitrie Sturza, colecţionar român 
şi susţinător al artei contemporane, în calitate de invitat de 
onoare al galeriei.   

OCTOMBRIE 

1-31 octombrie / Institutul Cultural Român „Dimitrie 
Cantemir“ de la Istanbul a găzduit expoziţia „Plimbare 
prin Europa – Crochiuri de arhitect“ realizată de arhitectul 
Mugur Kreiss. Au fost prezentate 20 de lucrări în tuş. Graţie 
acestui eveniment, publicul participant a fost purtat într-o 
călătorie prin diverse oraşe europene: Sevilla, Rouen, 
Balcic, Stockholm, Valencia, Bucureşti, Braşov, Cordoba, 
Viena, Stockholm, Paris, Berlin, Copenhaga, aşa cum au fost 
văzute de ochiul arhitectului Mugur Kreiss. Expoziţia a oferit 5 noiembrie / Ziua Mării Negre la ICR Istanbul 

© ICR Istanbul 
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5-8 noiembrie / Reprezentarea cinematografiei 
contemporane româneşti la Festivalul Internaţional de Filme 
Scurte de la Izmir: proiecţia scurtmetrajelor Artă (r. Adrian 
Sitaru), Reţeaua (r. Claudiu Mitcu), In The House (r. Ana-Maria 
Comănescu), Cai putere (r. Daniel Sandu), N-ai fost acolo (r. 
Ioana Păltinel), Omulan (r. Matei Branea), Scor alb (r. Marius 
Olteanu). Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la 
Istanbul a devenit astfel partener al Festivalului Internaţional 
de Filme Scurte de la Izmir, un prestigios festival ce a inclus 
peste 400 de proiecţii de film din 96 de ţări. 

26-28 noiembrie / Institutul Cultural Român „Dimitrie 
Cantemir“ de la Istanbul a organizat împreună cu Consulatul 
General al României la Hotel Villa Levante din Izmir concertul 
susţinut de soprana Diana Gheorghe şi tenorul Alin Stoica cu 
ocazia Zilei Naţionale a României. Concertul a inclus atât 
piese româneşti, cât şi piese din repertoriul internaţional. 

30 noiembrie-2 decembrie / Cu ocazia Zilei Naţionale a 
României, Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de 
la Istanbul, alături de Consulatul General al României la 
Istanbul, a organizat la Istanbul, în Sala mare de spectacole a 
Centrului Cemal Reşit Rey, un concert extraordinar susţinut de 
Orchestra Română de Tineret sub bagheta maestrului Cristian 
Mandeal şi având-o ca solistă pe soprana Irina Iordăchescu. 
Evenimentul, primul de o asemenea anvergură iniţiat de 
reprezentanţa de la Istanbul, cu relevanţă deosebită anul 
acesta când Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de 
la Istanbul marchează 10 ani de activitate, a fost precedat de 
o recepţie oficială la care au participat: înalţi oficiali turci din 
cadrul Ministerului Culturii şi Turismului, Ministerului Afacerilor 
Externe, Primăriei Metropolitane Istanbul şi Primăriei Beyoğlu, 
reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acreditate la Istanbul, 
membrii reţelei EUNIC Turcia, operatori culturali locali, artişti, 
parteneri ai Institutului, jurnalişti, reprezentanţi ai diasporei 
române. În programul concertului au fost incluse valoroase 
lucrări româneşti, dar şi compoziţii din repertoriul universal: G. 
Enescu – Rapsodia nr. 1 în La major, C. Porumbescu – Balada, 
G. Verdi – Uvertura, Forţa destinului, G. Rossini – Variaţiuni 
pentru clarinet şi orchestra, B. Smetana – Poemul Vltava din 
ciclul Patria mea, P.I. Ceaikovski – Uvertura 1812, Theodor 
Rogalski – Trei dansuri româneşti.

Unitatea Românilor de Pretutindeni, a inclus dezvelirea 
plăcii comemorative dedicate Domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, un recital de balade şi doine tradiţionale 
româneşti susţinut de rapsodul Ion Creţeanu şi proiecţia 
unui scurt documentar despre viaţa şi ctitoriile domnitorului 
Constantin Brâncoveanu. 

NOIEMBRIE

5 noiembrie / În contextul deţinerii de către ţara noastră a 
preşedinţiei în exerciţiu a Organizaţiei Cooperării Economice 
la Marea Neagră, Institutul Cultural Român „Dimitrie 
Cantemir“ de la Istanbul, alături de Consulatul General al 
României la Istanbul, a organizat un program cultural pentru 
a marca Ziua Mării Negre, program ce a inclus expoziţia 
filatelică cu tematica Mării Negre, recitalul de vioară şi pian 
în interpretarea violonistei Corina Bura şi a pianistei Viorela 
Ciucur şi o recepţie. La eveniment au fost prezenţi: Adriana 
Ciamba, Consulul general al României la Istanbul, Brânduşa 
Predescu, Reprezentantul Special al Preşedinţiei în exerciţiu 
a României la OCEMN; de asemenea, ambasadorul Michael 
Christides, Secretarul general al OCEMN, dar şi o delegaţie 
parlamentară condusă de Vlad Nistor, delegaţie prezentă 
la reuniunea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice 
la Marea Neagră. Printre invitaţii prezenţi s-au numărat 
şi membrii corpului consular, reprezentanţi ai institutelor 
culturale străine, public turc şi român deopotrivă.

5 noiembrie / Ziua Mării Negre la ICR Istanbul 
© ICR Istanbul 
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DECEMBRIE

5-9 decembrie / Prezenţa filmului documentar românesc 
Toto şi surorile lui, r.: Alexander Nanau la cea de a şaptea 
ediţie a Festivalului de Film Documentar „Which Human 
Rights?“, festival dedicat drepturilor omului. Toto şi surorile 
lui spune povestea unui puşti de 10 ani care locuieşte cu 
surorile lui, Ana şi Andreea, în timp ce mama copiilor se află 
în închisoare. Anul acesta, festivalul s-a axat pe problema 
refugiaţilor, fiind abordate şi teme precum drepturile femeilor, 
drepturile animalelor sau drepturile minorităţilor. 

6 decembrie / Expoziţia „Plimbare prin Europa – Crochiuri 
de arhitect“ la Consulatul General al României la Izmir. 
Expoziţia a inclus 20 de lucrări în tuş ale arhitectului Mugur 
Kreiss, reprezentând schiţe ale unor oraşe din Europa şi din 
România, printre care Sevilla, Rouen, Balcic, Stockholm, 
Valencia, Bucureşti, Braşov, Cordoba şi altele. Evenimentul a 
fost prilejuit de oficierea unei slujbe pentru diaspora română 
din Izmir, cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae, de către 
părintele Sergiu Vlad, preotul parohiei ortodoxe române din 
Istanbul. La eveniment au participat membri ai diasporei 
române din Izmir, membri ai Consulatului General al României 
la Izmir, precum şi invitaţi ai acestora. 

7-20 decembrie / Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ 
de la Istanbul a susţinut participarea românească la cea 
de a cincea ediţie a festivalului „Human Rights Film Days“ 
prin proiecţia filmelor Cai putere, r.: Daniel Sandu şi N-ai fost 
acolo, r.: Agatha Ioana Păltinel. Festivalul „Human Rights Film 
Days“ a adus în atenţia publicului turc probleme legate de 
drepturile omului. Festivalul este dedicat drepturilor omului, 
fiind organizat de Delegaţia Uniunii Europene în Turcia, 
în colaborare cu ambasadele, consulatele şi institutele 
culturale din ţările membre ale Uniunii Europene în Turcia şi 
clusterul EUNIC Turcia. 

8-14 decembrie / Institutul Cultural Român „Dimitrie 
Cantemir“ de la Istanbul, în parteneriat cu Facultatea de 
Arte Frumoase din cadrul Universităţii Marmara a organizat în 
Galeria Principală a Facultăţii, expoziţia foto-documentară 
„De la işlic la joben“ semnată de dr. Cătălin D. Constantin. 
Fotografiile expoziţiei sunt incluse în cartea-album De la işlic 
la joben – Modă şi lux la Porţile Orientului şi surprind istoria 

30 noiembrie-2 decembrie / Concertul Orchestrei Române de 
Tineret cu ocazia Zilei Naţionale 

© ICR Istanbul
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şi străini, în sală fiind prezenţi actori, profesori şi studenţi la 
specializarea Artele Spectacolelor, regizori, jurnalişti şi membri 
ai comunităţii româneşti din Izmir. Decorurile spectacolului 
au recreat atmosfera unui interior ţărănesc românesc, 
costumele fiind inspirate de portul popular, iar coloana 
sonoră a respectat patina folclorului, dar şi hazul poveştilor. 
Prin această participare, Institutul Cultural Român „Dimitrie 
Cantemir“ de la Istanbul a pus bazele unui parteneriat cu 
TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat için Vakıf 
– Foundation for Social Research, Culture and Art) care 
va contribui la creşterea vizibilităţii şi a oportunităţilor de 
promovare a artiştilor români în Turcia şi nu numai. 

11 decembrie / Prezentarea volumului Mincinoşi şi iubiţi de 
Gulşah Elikbank, la sediul Institutului Cultural Român „Dimitrie 
Cantemir“ de la Istanbul, eveniment realizat în colaborare 
cu Editura Kirmizi Kedi Kitap, una dintre editurile de prestigiu 
din Turcia. 

17-21 decembrie / Institutul Cultural Român „Dimitrie 
Cantemir“ de la Istanbul a organizat, în colaborare cu Muzeul 
Literaturii Române din Iaşi, un eveniment de promovare a 
literaturii române contemporane, care a cuprins expoziţia 

vestimentară a societăţii româneşti din secolul al XVIII-
lea şi începutul secolului al XIX-lea, cu o evoluţie culturală 
complexă, ascunzând o lume prinsă între două culturi şi 
marcând trecerea de la tradiţional şi oriental, la modern şi 
occidental. A avut loc şi o conferinţă în cadrul căreia au ţinut 
discursuri autorul expoziţiei, dr. Cătălin D. Constantin, alături 
de conf. dr. univ. Hülya Tezcan de la Universitatea Nişantaşı 
din Istanbul şi de artistul ceramist Yildiz Ibram, eveniment 
la care au participat aproape 60 de studenţi ai Facultăţii 
de Arte Frumoase. În deschiderea conferinţei, directorul 
Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul, 
Nadia Tunsu, le-a mulţumit membrilor conducerii universităţii 
pentru buna colaborare, şi a făcut referire la interacţiunile 
culturale şi sociale din regiune, la modelul pe care l-a 
reprezentat Constantinopolul, atât ca sursă de inspiraţie, cât 
şi de imitaţie.

9 decembrie / Participare în premieră, în cadrul Festivalului 
Internaţional de Teatru din Izmir, a Teatrului de Stat din 
Constanţa, cu o reprezentaţie a spectacolului Razna prin 
poveşti după Ion Creangă, în regia lui Nicolae Poghirc. Piesa 
s-a jucat pe scena Centrului Cultural Selahattin Akcicek, Izmir 
Konak fiind vizionată de aproape 200 de spectatori turci 

17-21 decembrie / Prezentarea celei de a doua ediţii turce a 
romanului „Sunt o babă comunistă” de Dan Lungu 

© ICR Istanbul 
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„Copilăria părinţilor noştri“, prezentarea celei de-a doua 
ediţii turce a volumului Sunt o babă comunistă de Dan 
Lungu, precum şi proiecţia filmului Sunt o babă comunistă, 
regia Stere Gulea. Expoziţia a fost concepută de liceeni din 
Iaşi, de la alegerea temei şi strângerea obiectelor, până la 
promovarea evenimentului şi realizarea ghidajului, şi a cultivat 
tinerilor sentimentul că ei înşişi pot participa la reconstrucţia 
memoriei şi la scrierea istoriei. Vizitatorii expoziţiei au adus 
obiecte specifice perioadei, îmbogăţind astfel realitatea 
reconstruită, în scopul conştientizării faptului că memoria 
colectivă este un efort al fiecărui individ în parte.

20 decembrie / Seară de lectură bilingvă organizată la sediul 
Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul. 
Evenimentul a constat în povestirea „ca la gura sobei“ 
a basmelor tradiţionale româneşti, în faţa unui auditoriu 
alcătuit din copii însoţiţi de părinţi, cursanţi, public român şi 
turc, în egală măsură. Anul acesta a avut loc prima ediţie 
de ascultat poveşti tradiţionale româneşti în limbile română 
şi turcă, avându-i ca povestitori pe Dana Lungu şi Leila Unal. 
Cei doi invitaţi au citit într-o formulă atrăgătoare şi dinamică 
povestiri româneşti în traducerea Leilei Unal. La finalul serii 
absolvenţii cursurilor împreună cu grupele de copii au fost 
recompensaţi cu diplome şi daruri de Crăciun oferite de 
Asociaţia Română pentru Asistenţă şi Solidaritate Socială, 
alături de Biserica Ortodoxă Română.  
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FEBRUARIE

2-22 februarie / Expoziţia „Măştile poetului“ în spaţiile 
expoziţionale de la parterul Escola Superior da Educação, 
Portalegre. Proiectul a fost dezvoltat în anul 2014 împreună 
cu Muzeul Memorial Casa Fernando Pessoa şi a reunit lucrări 
de grafică şi pictură, reprezentând portrete imaginare ale 
lui Fernando Pessoa, în viziunea unor importanţi artişti plastici 
din România: Mihai Mănescu, Ciprian Paleologu, Laurenţiu 
Midvichi, Ion Lazăr, Liviu Stoiciu, Aurel Vlad, Lisandru Neamţu, 
Alina Gherasim, Valeriu Mladin, Ioana Panaitescu, Tudor 
Marinescu, Celina Grigore, Iuri Isar, Andra Badulesco Vişniec, 
Christian Paraschiv, Vasile Crăiţă Mândră, Teodora Coltofean, 
Andrei Tudoran, Mircea Munteanu şi alţii. Portretele au fost 
realizate în urma unei propuneri lansate de Institutul Cultural 
Român de la Lisabona.

MARTIE

6-22 martie / Expoziţia de fotografie „Acasă/Revenire“ 
de Mihai Potârniche, la sediul Institutului Cultural Român 
de la Lisabona. Expoziţia a fost compusă din imagini care 
fac parte din eseul fotografic „Acasă“, publicat de artist 
la editura Princeps din Chişinău, în anul 2011. Vernisajul 
expoziţiei fotografice a fost urmat de un recital de fado şi 
cântec popular românesc susţinut de Victoria Leuca şi Titus 
Isfan (chitară).

IANUARIE 

8-25 ianuarie / Ziua Culturii Naţionale sărbătorită la Coimbra, 
în colaborare cu Muzeul Naţional Machado de Castro din 
Coimbra şi Teatro da Cerca de São Bernardo din Coimbra. 
În data de 15 ianuarie a avut loc vernisajul expoziţiei de 
ceramică „Lugares onde estarei/Locuri unde voi fi“ a artistei 
Cristina Bolborea, la Machado de Castro. Expoziţia a fost 
deschisă publicului în perioada 8 ianuarie – 26 aprilie 2015 
şi a cuprins piese din ceramică, grupate în cicluri cu nume 
enigmatice („Ochiul furtunii“, „Covoarele maeştrilor“, „Ace 
de chiparos“, „Mă numesc turcoaz“ sau „Bijuterii din cutia 
neagră“). Vernisajul a debutat cu alocuţiunea inaugurală 
rostită de directoarea muzeului, Ana Alcoforado, urmată 
de o prelegere despre cultura română, susţinută de 
Daniel Nicolescu, director al Institutului Cultural Român 
de la Lisabona, precum şi de o vizită ghidată, realizată 
de Alexandre Pais, curator, muzeograf şi istoric de artă 
portughez. În aceeaşi zi, la Teatro da Cerca de São Bernardo 
a avut loc una dintre reprezentaţiile piesei „Despre senzaţia 
de elasticitate când păşim peste cadavre“ de Matei Vişniec, 
în interpretarea actorilor companiei portugheze de teatru 
„Escola da Noite“. Spectacolul a fost prezentat publicului 
portughez în premieră mondială în luna decembrie 2014 şi 
a fost reluat în a doua stagiune, în perioada 8-25 ianuarie 
2015. Teatro da Cerca de São Bernardo din Coimbra a fost 
totodată şi gazda unui mini-ciclu de film românesc, în cadrul 
căruia au fost prezentate producţiile: Videogramele unei 
revoluţii, r: Harun Farocki şi Andrei Ujică (6 ianuarie); After 
the revolution, r: Laurenţiu Calciu (13 ianuarie) şi Francesca,r: 
Bobby Păunescu (20 ianuarie). 

6-22 martie / ICR Lisabona a găzduit, în cadrul Seratelor „Acasă”  
– realizate împreună cu Ambasada României – vernisajul 
expoziţiei de fotografie semnate de Mihai Potârniche.  
Pe scenă, Dl. Ambasador Vasile Popovici 
© ICR Lisabona
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8-29 martie / Expoziţia „Măştile poetului“ la Centrul Cultural 
din Redondo. Proiectul a fost dezvoltat în anul 2014 împreună 
cu Muzeul Memorial Casa Fernando Pessoa şi a reunit lucrări 
de grafică şi pictură, reprezentând portrete imaginare ale 
lui Fernando Pessoa, în viziunea unor importanţi artişti plastici 
din România: Mihai Mănescu, Ciprian Paleologu, Laurenţiu 
Midvichi, Ion Lazăr, Liviu Stoiciu, Aurel Vlad, Lisandru 
Neamţu, Alina Gherasim, Valeriu Mladin, Ioana Panaitescu, 
Tudor Marinescu, Celina Grigore, Iuri Isar, Andra Badulesco 
Vişniec, Christian Paraschiv, Vasile Crăiţă Mândră, Teodora 
Coltofean, Andrei Tudoran, Mircea Munteanu şi alţii. Expoziţia 
a participat la cea de-a IV-a ediţie a festivalului multicultural 
„Saberes e Sabores de Outras Gentes“, organizat de Primăria 
Municipiului Redondo, fiind precedată de deschiderea 
oficială a festivalului, în piaţa principală a localităţii, ce a 
constat în înălţarea drapelelor celor 12 naţiuni reprezentate. 
Primarul localităţii a ţinut o alocuţiune, iar directorul adjunct 
al Institutului Cultural Român de la Lisabona a prezentat 
expoziţia.

21-22 martie / Două reprezentaţii ale Teatrului Masca din 
Bucureşti cu spectacolul „Pierrot lunatecul“ după Albert 
Giroud, în Jardim da Estrela, în cadrul Sărbătorilor Francofoniei 
de la Lisabona. În 2015, alături de Franţa (Institutul Francez din 
Portugalia şi Ambasada Franţei), la Festivalul Francofoniei, 
desfăşurat în perioada 16-26 martie, au participat: Andorra, 
Belgia, Canada, Egipt, Estonia, Qatar, Senegal, Tunisia, 
Elveţia, România, Alliance Française, Asociaţia Portugheză 
de Studii Franceze (APEF), Asociaţia Portugheză a Profesorilor 
de Limbă Franceză (APPF), Universitatea din Madeira, Liceul 
Francez din Lisabona (LFCL), Liceul Francez din Porto (LFIP), 
Goût de France şi alte instituţii.

APRILIE

9 aprilie / Serie de evenimente organizate cu ocazia 
inaugurării noului sediu. Institutul Cultural Român de la 
Lisabona a organizat vernisajul expoziţiei de pictură „Orbire”, 
semnată de Gili Mocanu şi concertul de muzică clasică„Vă 
place Bach?”, în interpretarea lui Răzvan Suma, la Catedrala 
Patriarhală din Lisabona. La evenimente au fost prezenţi Lilian 
Zamfiroiu, preşedintele Institutului Cultural Român, Ana Paula 

Laborinho, preşedintele Institutului Camões, Jorge Barreto 
Xavier, secretar de stat pentru cultură în Guvernul Portugaliei 
şi E.S. Dl Vasile Popovici, ambasadorul României la Lisabona. 
Pentru o largă mediatizare a evenimentelor, Institutul Cultural 
Român de la Lisabona a invitat reprezentanţi ai mass-media 
din România şi a realizat o campanie de promovare pe 
plan local, prin închirierea de spaţii publicitare pe tramvaiul 
numărul 28, de culoare galbenă, devenit simbol al oraşului 
Lisabona. 

10-20 aprilie / Expoziţia „Acasă la oşeni“ a fotografului Remus 
Ţiplea, prezentarea filmului documentar Cu colacii la nănaşi 
(realizat de Pacris TV din Satu Mare) şi întâlnire cu diaspora 
românească din Portugalia. Institutul Cultural Român de la 
Lisabona a organizat împreună cu Ambasada României la 
Lisabona, Primăria din Negreşti-Oaş şi Muzeul Ţării Oaşului, 
o întâlnire cu membri ai diasporei româneşti din Portugalia, 
eveniment integrat în seria de întâlniri de acest tip care a 
debutat în luna martie. 

16 aprilie / Cea de-a şaptea ediţie a Ceremoniei de 
atribuire a titlurilor onorifice „Amicus Romaniae“ 2015. 
Institutul Cultural Român de la Lisabona a continuat şi 
în 2015 tradiţia de acordare a titlurilor onorifice „Amicus 
Romaniae“. Ceremonia de decernare a avut loc în noul 
sediu al Institutului Cultural Român de la Lisabona, din 
cartierul Alfama, şi a debutat cu decernarea titlurilor pentru 
nouă personalităţi portugheze: Alexandre Manuel Nobre 

9 aprilie / Răzvan Suma în recital la Catedrala patriarhală a 
Lisabonei, în săptămâna Floriilor 
© ICR Lisabona
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MAI

7 mai / Cea de-a IV-a ediţie a Colocviului dedicat Limbii 
Române organizat la Universitatea din Lisabona. Evenimentul 
organizat de Institutul Cultural Român de la Lisabona, cu 
tema „Traducerea Specializată. Limba Română în Instituţiile 
Europene“ a fost deschis printr-o serie de discursuri susţinute de: 
Paulo Alberto, director al Facultăţii de Litere a Universităţii din 
Lisabona (FLUL), E.S. Vasile Popovici, Ambasadorul României 
în Portugalia, Inês Duarte, director Aria de ştiinţe ale limbajului 
(FLUL), Fernando Martins, director al Departamentului de 
lingvistică generală şi romanică şi Roxana Ciolăneanu, lector 
de limba română la FLUL. Colocviul i-a avut invitaţi pe Dan 
Caragea, traducător, care a susţinut prelegerea „Resurse 
informatice şi traducerea specializată (portugheză-română 
şi invers)“, Andreea Teletin, lector dr. în cadrul Masterului de 
Traductologie la Universitatea din Bucureşti, care a susţinut 
prelegerea „Predarea şi formarea în domeniul traducerii 
specializate (portugheză-română)“ şi Laura Février, 
traducător la Unitatea portugheză în Parlamentul European, 
care a susţinut prelegerea „Multilingvismul şi limba română 
în Parlamentul European“. Cu ocazia evenimentului, s-au 
făcut noi demersuri pentru atribuirea unor săli dedicate 
unor personalităţi româneşti de marcă din mediul lusitan: 
profesorul Victor Buescu, primul lector de limba română la 
Universitatea din Lisabona (1943-1971) şi profesorul Scarlat 
Lambrino, care a predat la Catedra de Epigrafie din aceeaşi 
universitate între anii 1947-1964.

21 mai-18 iunie / Expoziţia de pictură „Grădini, Chipuri, Zidiri“ 
a pictorilor Marin Gherasim şi Alina Rizea Gherasim. La sediul 
Institutului Cultural Român de la Lisabona a fost prezentată 
publicului lusitan o selecţie de cincizeci de opere recente 
ale celor doi plasticieni, lucrări ce compun două capitole 
ale unui demers artistic comun.

31 mai / Ce-a de-a IV-a ediţie a „Zilei Românilor din Portugalia“ 
organizată la Museu de Lisboa. Ministerul Afacerilor Externe, 
prin Ambasada României de la Lisabona, a organizat, cu 
sprijinul Institutului Cultural Român din Lisabona, o sărbătoare 
populară care a reunit comunităţile şi asociaţiile româneşti 
(ai căror membri provin de pe ambele maluri ale Prutului) 
din Portugalia. Evenimentul, la care au participat circa 5.000 

da Silva Pais, istoric de artă, conservator la Museu Nacional 
do Azulejo; António Augusto Cunha Barros, regizor, director 
artistic Teatro da Cerca de São Bernardo, Coimbra şi Pedro 
Jorge Ventura Rodrigues, producător al Teatro da Cerca 
de São Bernardo, Coimbra; António Manuel Gonçalves 
de Carvalho, director al Muzeului Naţional de Arheologie 
din Lisabona; Cristina Alexandra Pacheco, director Afaceri 
culturale în cadrul Primăriei Cascais; Esperança Maria da 
Cruz Marreiros Cardeira, cercetător principal la Centrul de 
Lingvistică al Universităţii din Lisabona, profesor auxiliar la 
Facultatea de Litere a Universităţii din Lisabona; Margarida de 
Magalhães Ramalho, istoric şi publicist; Maria da Conceição 
Amaral, preşedinte al Fundaţiei Ricardo do Espirito Santo 
Silva şi director al Muzeului Artelor Decorative Portugheze; 
Teresa da Paz Sanches de Miranda Mourão, şef de divizie 
la Departamentul Muzeelor, Conservării şi Acreditării din 
cadrul Direcţiei Generale a Patrimoniului Cultural Portughez. 
Evenimentul a continuat cu un recital de canto şi pian, cu 
repertoriu preponderent românesc, în interpretarea artiştilor 
Alexandra Bernardo (soprană) şi Bernardo Marques (pian), 
sub direcţia scenică a sopranei de origine română Elena 
Dumitrescu Nentwig. 

23 aprilie-3 mai / Participare românească la cea de-a XII-a 
ediţie a Festivalului de film IndieLisboa, cel mai important 
festival de cinema independent din Portugalia, festival care îşi 
propune să contribuie la stimularea difuzării publice a filmelor 
care nu sunt distribuite în circuitele tradiţionale de cinema 
din Portugalia. La ediţia de anul acesta, cinematografia 
românească a fost reprezentată de scurtmetrajul Cai Putere/
Horsepower (r. Daniel Sandu), care a fost proiectat în secţiunea 
Competiţie Internaţională şi de lungmetrajul Aferim! (r. radu 
Jude). Marele premiu al festivalului de film independent 
IndieLisboa, ediţia 2015, la secţiunea lung-metraj, şi premiul 
canalelor TVCine & Séries, după 11 zile de proiecţii, au fost 
acordate filmului românesc Aferim!. Premiul a fost preluat 
în numele regizorului de către un reprezentant al Institutului 
Cultural Român de la Lisabona, partener constant, de opt 
ani încoace, al Indie Lisboa. Cu susţinere din partea Institutului 
Cultural Român de la Lisabona, la ediţia 2015 a celui mai 
important festival de film portughez au participat regizorul 
Daniel Sandu şi criticul de film Mircea Deacă.
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premieră mondială la Coimbra, în decembrie 2014, în regia lui 
António Augusto Barros, şi reluat într-o nouă stagiune la Teatro 
da Cerca de São Bernardo din Coimbra, între 28 mai şi 6 iunie. 
Parteneri: Teatro da Comuna (Lisabona) şi Teatrul da Cerca de 
São Bernardo (Coimbra).

8 iunie / Conferinţa cu tema „Probleme de argumentare politică 
în sfera publică în state autoritare şi totalitare: Consecinţe 
naţionaliste şi retorica epideictică din România comunistă“, 
susţinută de prof. univ. dr. docent Noemi Marin, la Universitatea 
din Lisabona. Conferinţa a analizat discursul public oficial din 
ultimii ani ai regimului Ceauşescu, în contextul faptelor istorice 
şi al strategiilor politice adoptate în acea perioadă în Europa 
Centrală şi de Est. Evenimentul a fost urmat de o sesiune de 
întrebări şi răspunsuri la care au participat profesori şi studenţi 
de la Institutul de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din 
Lisabona, João Manuel Pardal Barreiros, prorectorul Universităţii 
din Lisabona şi José Luis Cardoso, Directorul Institutului de Ştiinţe 
Sociale din cadrul Universităţii din Lisabona. 

10 iunie-30 august / Expoziţia de ceramică „Locuri unde 
voi fi“ a artistei Cristina Bolborea, la Viseu. Institutul Cultural 

de persoane, a fost moderat de Iuliana Tudor (prezentator şi 
producător la Televiziunea Română) şi i-a avut drept invitaţi 
pe soliştii de muzică populară Nicolae Furdui-Iancu, Vlăduţa 
Lupău şi Grigore Gherman de la Cernăuţi. Tot în cadrul 
evenimentului, a avut loc, la iniţiativa şi prin sprijinul Institutului 
Cultural Român de la Lisabona, şi spectacolul de marionete 
„Capra cu trei iezi“ al Teatrului „Luceafărul“ din Iaşi.

IUNIE

4-8 iunie / Eveniment teatral „Matei Vişniec sărbătorit în 
Portugalia“, organizat la Lisabona şi Coimbra. Spectacolul 
Frumoasa călătorie a urşilor panda povestită de un saxofonist 
care avea o iubită la Frankfurt, în interpretarea companiei 
Unteatru din Bucureşti, a fost prezentat la Lisabona, la Teatro da 
Comuna, pe 5 iunie, şi la Coimbra, la Teatro da Cerca de São 
Bernardo, pe 7 iunie. La finalul spectacolelor, dramaturgul Matei 
Vişniec a participat la întâlniri cu spectatorii şi comunitatea 
teatrală din Portugalia. Proiectul a inclus şi cel mai recent 
spectacol al companiei portugheze A Escola da Noite, Despre 
senzaţia de elasticitate când păşim peste cadavre, montat în 

4-8 iunie / Matei Vişniec în dialog cu publicul la Teatro da 
Comuna din Lisabona, după reprezentaţia piesei sale ”Frumoasa 
călătorie a urşilor Panda...” 
© ICR Lisabona

21 mai-18 iunie / La noul sediu al ICR Lisabona. Vernisajul 
expoziţiei Marin Gherasim şi Alina Rizea 

© ICR Lisabona
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loc pe data de 12 iulie, în Sala mare a Teatrului da Trindade 
din Lisabona, iar Spectatorul condamnat la moarte de matei 
Vişniec, în regia lui Răzvan Mureşan, a avut trei reprezentaţii 
în datele de 13, 14 şi 15 iulie, în sala „Experimental“ a Teatrului 
Municipal Joaquim Benite din Almada. Participarea Ralucăi 
Rădulescu, jurnalist la Radio România Cultural, la ediţia FTA 
2015 a adus o mai mare vizibilitate festivalului portughez în 
România şi implicit participării companiei de teatru din Cluj-
napoca. 

12 iulie / Participare românească la proiectul „Comer 
Lisboa“ organizat în Lisabona. Parte a unei suite de 
evenimente plasate sub titlul generic „Urbanofagia: Comer 
a Cidade“ (iniţiativă a artistei şi arhitectei spaniole Alicia 
Ríos), manifestarea lisaboneză a constat în confecţionarea 
machetei oraşului-gazdă, utilizând drept materie primă 
feluri de mâncare tradiţională specifice comunităţilor 
străine rezidente. Institutul Cultural Român de la Lisabona 
a coordonat o echipă de 15 persoane, formată din 
reprezentanţi ai asociaţiilor „Mundo Feliz“ şi „Trei Culori“, o 
colaboratoare şi o voluntară a Institutului Cultural Român de 
la Lisabona. Etapele proiectului au cuprins două workshopuri 
în luna iunie, vizite pregătitoare în zona repartizată României 
(cartierul lisabonez Lapa), pregătirea materiei prime (feluri 
de mâncare) în zilele de 10, 11 şi 12 iulie şi prezentarea 
proiectului pe strada Bulhão Pato şi în grădina Bairro das 
Estacas, în data de 12 iulie. 

Român de la Lisabona, în parteneriat cu Primăria oraşului 
Viseu şi Museu Nacional Grão Vasco, a prezentat publicului 
lusitan o selecţie de 150 de piese din ceramică ale artistei. 
După ce a putut fi vizionată timp de zece luni la Museu 
Nacional do Azulejo din Lisabona şi respectiv Museu Nacional 
de Machado de Castro din Coimbra şi a atins un total de 
aproximativ 94.000 de vizitatori, expoziţia a fost itinerată la 
Viseu, în două spaţii muzeale: Museu Nacional Grão Vasco, 
al treilea muzeu naţional de referinţă din afara capitalei 
portugheze şi Quinta da Cruz a Primăriei din Viseu. Vernisajul 
expoziţiei a avut loc în data de 10 iunie, cu ocazia Zilei 
Naţionale a Portugaliei, la eveniment fiind prezent Alexandre 
Pais, conservator şi istoric de artă la Museu Nacional do 
Azulejo, care a susţinut un tur ghidat al spaţiului expoziţional. 

23 iunie-24 iulie / Expoziţie de  artă  contemporană 
românească „Blouse roumaine, femme roumaine“, organizată 
la sediul Institutului Cultural Român de la Lisabona. Expoziţia 
a cuprins lucrări inspirate din tradiţiile şi motivele decorative 
prezente pe ia românească, creaţii contemporane ale unor 
artiste consacrate pe scena artistică românească precum 
şi artiste emergente, invitate de curatoarea expoziţiei, Cela 
Neamţu. Dintre numele convocate, amintim: Teodora Stendl, 
Cristina Bolborea, Daniela Frumuşeanu, Ştefania şi Liliana 
Cenean, Carmen Peiu, Marilena Preda Sânc, Dorina 
Horatau, Ana-Ruxandra Ilfoveanu, Stela Lie, Andreia Bove 
(Elveţia) Celina Grigore (S.U.A.) Andra Badulesco-Vişniec 
(Franţa), Elena Scutaru, Elena Dumitrescu, Viorica Cernica, 
Irina Silivestru, Aurora Kiraly, Cristina Cucu, Romana Mateiaş, 
Mariana Ioniţă, Miriam Mihail, Teodora Ionescu, Carmen 
Nistorescu. Dintre artistele de origine română care locuiesc în 
Portugalia au fost prezente trei tinere artiste în plină afirmare: 
Graţiela Andrei, Alexandra Budianu şi Cristina Tătar. 

IULIE

4-18 iulie / Participare românească la cea de-a XXXII-a 
ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Almada, prin 
prezentarea a două spectacole în interpretarea actorilor de 
la Teatrul Naţional Cluj-Napoca. Reprezentaţia spectacolului 
Livada de vişini de A.P. Cehov, în regia lui Roberto Bacci, a avut 

4-8 iulie / Trupa Teatrului Naţional din Cluj, ovaţionată la Teatro 
da Trinidade, după o reprezentaţie cu spectacolul ”Livada de 
vişini” de A.P. Cehov, în cadrul Festivalui de Teatru din Almada 
© ICR Lisabona
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OCTOMBRIE 

6-12 octombrie / Prezenţa lui António Augusto Barros, director 
artistic al companiei portugheze de teatru Escola da Noite şi al 
Teatrului da Cerca de São Bernardo, Nuno Cardoso, director 
artistic adjunct al Teatrului Naţional São João din Porto şi 
Rodrigo Francisco, director artistic al Teatrului din Almada, 
la festivalul „Întâlnirile Internaţionale de la Cluj“, ediţia 2015. 
Proiectul de mobilitate a făcut parte din strategia Institutului 
Cultural Român de la Lisabona, de promovare a teatrului 
românesc în Portugalia. Participarea celor trei invitaţi la a 
V-a ediţie a evenimentului teatral „Întâlnirile Internaţionale 
de la Cluj“ a contribuit la consolidarea relaţiilor între teatrele 
portugheze, partenere ale Institutului Cultural Român de la 
Lisabona şi Teatrul Naţional Cluj-Napoca, în vederea unor 
colaborări viitoare. Primul pas în acest sens a fost aducerea 
unui spectacol românesc la Lisabona şi/sau Coimbra în 
2016 şi participarea unei piese portugheze la „Întâlnirile 
Internaţionale de la Cluj“ – ediţia 2016. 

15 octombrie-18 decembrie / Expoziţia de podoabe şi 
obiecte decorative „Miracolele unui bijutier“, a artistului 
Marian Nacu, organizată la sediu. Expoziţia a cuprins o 
selecţie de 113 lucrări din opera artistului. Marian Nacu are 
peste 30 de ani de activitate, concretizaţi în numeroase 
expoziţii personale în România, expoziţii de grup, participări 
la saloane, expoziţii periodice sau expoziţii internaţionale. 

19 octombrie / Conferinţa cu tema „Între global şi regional. 
Balcanii, UNESCO şi Istoria Umanităţii“ susţinută de istoricul 
Bogdan Cristian Iacob, la Institutul de Istorie Contemporană 
(IHC) din cadrul Universidade Nova din Lisabona, Auditoriul 1. 
Prelegerea s-a axat pe istoria culturală şi politică a Războiului 
Rece în Europa de sud-est, examinând îndeaproape legătura 
dintre istoricii din regiune şi prezenţa regimurilor pe care 
le reprezentau în instituţii internaţionale precum UNESCO. 
Deplasarea istoricului român la Lisabona a vizat şi schiţarea 
unui proiect de cercetare pe tema legăturilor ştiinţifice dintre 
Europa de sud şi Balcani, în anii ’70 şi ’80. 

24 octombrie-1 noiembrie / Rezidenţă artistică a poetului 
şi jurnalistului Lucian Vasilescu la Beja. Proiectul a constat 

29 iulie-4 septembrie / Expoziţia de pictură „Madeira – Insula 
eternei primăveri“ organizată la sediul Institutului Cultural 
Român de la Lisabona, cu lucrări de artă contemporană 
românească semnate de Christian Paraschiv, Mihai 
Sârbulescu, Ruxandra Grigorescu, Dorin Coltofean, Teodora 
Coltofean, Florin Ciubotaru, Sorin Iosub şi Elisabeth Ochsenfeld, 
membri ai grupului „Contemporanii“. În perioada 30 iulie – 7 
august, artiştii invitaţi au participat la o tabără organizată 
la Redondo de Institutul Cultural Român de la Lisabona, 
cu sprijinul primăriei din localitate, tabără finalizată cu o 
expoziţie menită să reunească lucrările realizate pe parcursul 
şederii artiştilor în Portugalia.

SEPTEMBRIE

3 septembrie / Marcarea Zilei Limbii Române de către 
Institutul Cultural Român de la Lisabona prin organizarea 
unei serii de cursuri de limba română a câte 30 de minute, 
susţinute alternativ de către prof. dr. Simion Doru Cristea şi 
prof. Rodica Adriana Covaci, cu scopul promovării limbii şi 
culturii române.

13-20 septembrie / Prezenţa Mariei Antónia Pinto de Matos, 
director Museu Nacional do Azulejo, la Bucureşti, în vederea 
susţinerii unei conferinţe pe tema „Museu Nacional do Azulejo 
şi ceramica portugheză - azulejo“ şi pentru întâlniri cu diverşi 
artişti, în vederea promovării artei româneşti contemporane 
în Portugalia.

12 iulie / ”Comer Lisboa” - un uriaş proiect arhitecturalo-
gastronomic, în care o echipă românească a re-construit din 

bucate tradiţionale unul dintre cele mai faimoase cartiere ale 
Lisabonei: Lapa  
© ICR Lisabona
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30 octombrie-13 noiembrie / Expoziţia „Arhitectura 
Brâncovenească“, organizată la Salonul Nobil din Palatul 
Sinel de Cordes din Lisabona, sediu al Asociaţiei „Trienal 
de Lisboa“. Expoziţia a cuprins fotografii, planuri şi text, 
aparţinând Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. Rememorarea 
arhitecturii Ţării Româneşti din a doua jumătate a secolului al 
XVII-lea şi prima jumătate a secolului următor a fost detaliată 
în prelegerea susţinută de prof. univ. dr. arh. Sorin Vasilescu. 

NOIEMBRIE

6 noiembrie-6 decembrie / Expoziţia „Locuri unde voi fi/Lugares 
onde estarei“ la Museu da Cidade din Aveiro, în cadrul Bienalei 
Internaţionale de Ceramică de la Aveiro, unde artista Cristina 
Bolborea, autoarea expoziţiei a fost invitat de onoare. Au fost 
expuse 116 lucrări cu un total de 167 de piese şi a fost expusă 
la Museu da Cidade din Aveiro, pe toate cele trei nivele ale 
acestuia (parter, etajul 1 şi etajul 2). Creaţiile Cristinei Bolborea au 
fost prezentate alături de nume mari ale ceramicii şi industriei de 
porţelan portugheze: Bordallo Pinheiro şi Vista Alegre. Proiectul 
Institutului Cultural Român de la Lisabona a fost şi continuă să fie 
un succes expoziţional românesc fără precedent în Portugalia, 
beneficiind de peste 100.000 de vizitatori la Lisabona (Museu 
Nacional do Azulejo din Lisabona), Coimbra (Museu Machado 
de Castro) şi Viseu (Museu Grão Vasco, Quinta da Cruz).

în deplasarea poetului Lucian Vasilescu în localitatea Beja, 
unde se află mănăstirea Nossa Senhora da Conceição, 
pentru documentare în vederea scrierii şi publicării unui volum 
care să conţină răspunsurile imaginare la scrisorile călugăriţei 
Mariana Alcoforado, considerate unele dintre cele mai 
frumoase texte de dragoste ale literaturii universale. Proiectul 
a avut ca obiective afirmarea creativităţii contemporane 
româneşti în dialogul intercultural universal şi stabilirea de 
punţi culturale cu ţara gazdă. 

30 octombrie-31 decembrie / Comemorare Scarlat 
Lambrino, ilustru reprezentant al arheologiei române şi 
portugheze, organizată la Muzeul Naţional de Arheologie 
din Lisabona (MNArq). Expoziţia fotodocumentară cu titlul 
„Histria în diverse etape de cercetare“ a fost inaugurată 
în cadrul unei eveniment complex, alcătuit dintr-o serie de 
conferinţe, o vizită ghidată realizată în limba engleză de Irina 
Nastasi, muzeograf la Muzeul Naţional de Istorie Naţională 
şi Arheologie din Constanţa şi un concert în interpretarea 
artiştilor Alexandra Bernardo (soprană) şi Bernardo Marques 
(pianist), sub direcţia scenică a sopranei române Elena 
Dumitrescu (Nentwig), cu piese scrise de doi compozitori 
români: George Enescu şi Tiberiu Brediceanu. Scarlat 
Lambrino, istoric şi epigrafist, a contribuit semnificativ la 
dezvoltarea arheologiei române şi a studiilor epigrafice din 
Portugalia. 

30 octombrie-31 decembrie / Evocare Scarlat Lambrino, la 
Muzeul Naţional de Arheologie din incinta mănăstirii Jerónimos 

© ICR Lisabona

6 noiembrie-6 decembrie / A 12-a ediţie a Bienalei Internaţionale 
de Ceramică de la Aveiro. Artist invitat de onoare: Cristina 
Bolborea. Imagini de la vernisajul expoziţiei personale a 
ceramistei de la Museu da Cidade 
© ICR Lisabona
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Richard Strauss; Maria Wiegenlied de Max Reger; Colinde 
româneşti de Sigismund Toduţă; Domnul Sfânt de Tiberiu 
Brediceanu; Tatăl nostru de Nicolae Bretan; Toccata din Suita 
a 2-a de George Enescu; Batalha de 6 Tom a compozitorului 
portughez  António Correa Braga. 

10 decembrie 2015-13 ianuarie 2016 / Expoziţia „Promisiuni 
estice – şcoala de artă de la Cluj“, la sediul reprezentanţei. 
La vernisaj au participat curatorul Adina Zorzini şi unul dintre 
artiştii prezentaţi, Vlad Mircea Berte, precum şi curatoarea 
portugheză Ana Matos. Expoziţia a reunit lucrările a cinci 
artişti care provin din noua „Şcoală de la Cluj“ (Ioan Popdan, 
Vlad Berte, Dan Beudean, Szilard Gaspar, Dan Măciucă) 
şi care reprezintă un nou val în exprimarea artistică, atât 
în România cât şi în contextul est-european. Ana Matos, 
partener de lungă durată al Institutului Cultural Român de la 
Lisabona, proprietarul şi curatorul „Galeria das Salgadeiras“ 
din Lisabona, a susţinut conferinţa cu titlul „Noua Şcoală de 
la Cluj – un focar spiritual european“. 

DECEMBRIE 

2 şi 6 decembrie / Concerte susţinute de ansamblul braşovean 
„Capella Coronensis“, ansamblu condus de organistul 
Steffen Markus Schlandt, şi din care fac parte Cristina Radu 
– soprană, Ciprian Dancu – clarinet, Roxana Curtgeafar – 
vioară şi Emin Curtgeafar – oboi. Primul concert a avut loc 
în cinstea Zilei Naţionale a României, la Sé Patriarcal de 
Lisboa (Catedrala Patriarhală a Lisabonei).Cel de-al doilea 
concert a avut loc în cadrul evenimentului de deschidere 
a Festivalului Natal em Lisboa (Crăciun în Lisabona), la 
Igreja de São Nicolau din Lisabona. În programele celor 
două concerte au fost incluse: Toccata şi Fuga în Re minor 
de J.S. Bach; Ora pro nobis de W.A. Mozart; La Bataglia de 
Andrea Falconiero; Allegro din Sonata în Re minor de 
Paul Richter; Ciaccona de Claudio Merula; Rugăciune 
de dimineaţă de George Enescu; Adagio de Richard 
Kapp; Vocalise de Sergei Rachmaninov; Dansuri româneşti de 
Bela Bartok; Beim Schlafengehen – Vier letze Lieder de 

6 decembrie / Concert al grupului Capella Coronensis, în cadrul proiectului Natal 
em Lisboa, la biserica São Nicolau din Lisabona, de ziua Sfântului Nicolae 
© ICR Lisabona
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din repertoriul tradiţional de fado. Aflată în faţa Catedralei 
Patriarhale a Lisabonei, Biserica Sfântul Anton este un spaţiu 
spectaculos din punct de vedere arhitectural, de dimensiuni 
ample şi cu o acustică deosebită. Consacrată prin vizita 
Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, biserica este 
scena unui pelerinaj anual, a festivităţilor profane şi slujbelor 
dedicate Sfântului Anton şi unul dintre obiectivele majore 
aflate pe lista vizitatorilor Lisabonei.

16 decembrie / Concert de colinde „Cânticos“ susţinut 
de Maria Răducanu, la Biserica Sfântul Anton. maria 
Răducanu, una dintre cele mai prestigioase voci de pe 
scena românească de azi, a interpretat colinde tradiţionale 
româneşti din toată ariile geografice, inclusiv din Balcani, 
printre care: Trei crai de la Răsărit; În oraş în Vifleem; Colindul 
Mariei; Crăciun trii slugi şi-o băgat; Colinda mălaiului; Anolo-
Ianolo (colind aromân); Fericean de Elu; Scoală gazdă din 
pătuţ. În finalul concertului au fost interpretate şi melodii 

6 decembrie / Braşovenii de la Capella Coronensis, la Sé Patriarcal din 
Lisabona, după concertul susţinut cu prilejul Zilei Naţionale a României 
© ICR Lisabona
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Muzeului Horniman, printre care şi câteva portrete ale Alteţei 
Sale Regina Maria în port popular românesc. Expoziţia a 
mai cuprins obiecte de design contemporan inspirate 
de motivele şi semnele cusăturilor tradiţionale, semnate 
de designerii unor branduri de succes precum Ziurel, Una 
ca Luna, The Craft Lab, Lana, RONATIV, Murmur, Iutta, 
FurgaMurga ş.a. Proiectul, inclus anterior de Institutul Cultural 
Român de la Londra în programul „Zilelor Culturii Române 
la Dublin” din 2014, a fost rezultatul colaborării Galeriei 
Galateca din Bucureşti cu Institutul Cultural Român şi Muzeul 
Horniman, fiind inspirat de comunitatea La Blouse Roumaine. 
La Londra, expoziţia a putut fi vizionată până în data de 16 
februarie, o parte dintre ii fiind ulterior integrate în expoziţia 
de modă organizată cu prilejul London Fashion Week, în 
perioada 20-24 februarie, alături de creaţii vestimentare şi 
bijuterii contemporane, aparţinând mai multor designeri 
români tineri. Vernisajul expoziţiei a fost însoţit de un recital 
oferit de Grigore Leşe – o incursiune complexă în universul 
culturii tradiţionale, atât prin cântul autentic, cât şi prin 
evocări şi fragmente de basm sau de poezie. Intervenţiile 
marelui rapsod au fost traduse în limba engleză, seara fiind 
dedicată deopotrivă românilor din diaspora britanică şi 
publicului internaţional. Evenimentul a avut loc în prezenţa 
E.S. dr. Ion Jinga, ambasadorul României la Londra. 

22 ianuarie-7 februarie / Institutul Cultural Român de 
la Londra a organizat, la sediu, o serie de evenimente 
reunite sub genericul „Luna Enescu la Londra“, menite 
să promoveze figura şi moştenirea muzicală ale marelui 

IANUARIE 

13 ianuarie / Prezentarea noii colecţii de design vestimentar 
„Romeo&Juliet“ a designerului Florin Dobre la sediul 
Institutului Cultural Român de la Londra. Florin Dobre şi-a 
prezentat colecţia pentru toamnă-iarnă 2015/2016 şi în 
cadrul festivalului „London Collections: Men”, dedicat 
designerilor de modă masculină. Prezenţa designerului 
român la Londra a fost o bună ocazie de a promova creaţia 
de modă românească contemporană, în varianta creaţiilor 
vestimentare destinate bărbaţilor. Parteneri: Ambasada 
României în Regatul Unit, Ministerul de Externe şi Ambasada 
Marii Britanii la Bucureşti. 

14 ianuarie-6 aprilie / Includerea artistului român Andrei 
Cădere în expoziţia „Adventures of the Black Square: 
Abstract Art and Society 1915-2015“, la Galeria Whitechapel 
din Londra. Marea retrospectivă a artei abstracte de 
la Whitechapel Gallery din Londra a purtat semnătura 
curatoarei Iwona Blazwick şi a inclus lucrări semnate de 
peste 100 de reprezentanţi de marcă ai artei moderne de 
avangardă, printre care Kazimir Malevich, Piet Mondrian şi 
László Moholy-Nagy. România a fost reprezentată în această 
expoziţie – care, potrivit cronicilor apărute, a constituit unul 
dintre marile evenimente ale anului în domeniul artelor 
vizuale la Londra – prin lucrările lui Andrei Cădere, unul dintre 
cei mai originali artişti români ai perioadei postbelice. 

15 ianuarie-13 februarie / Vernisajul expoziţiei „Măiastra – 
Povestea nespusă a iei“ şi recitalul lui Grigore Leşe de Ziua 
Culturii Naţionale la sediul Institutului Cultural Român de la 
Londra. Expoziţia „Măiastra – povestea nespusă a iei“ a adus 
în centrul atenţiei ia ca simbol identitar, dar şi ca obiect de 
artă, prezentând, sub forma unei instalaţii, o selecţie de ii 
de patrimoniu provenite din diverse regiuni ale României. 
Aceasta a fost completată cu fotografii de epocă din arhiva 

22 ianuarie / Aplauze pentru concertul ,,,Duelul viorilor. Stradivarius 
vs. Guarneri” susţinut de Gabriel Croitoru, Liviu Prunaru şi pianistul 
Horia Mihail, în sala ,,Enescu” a ICR Londra. Concertul a făcut 
parte din ,,Luna Enescu” la Londra 
© Cristian Alexa
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compozitor român, care au anticipat premiera britanică a 
Simfoniei a III-a de George Enescu, în data de 7 februarie, 
la Royal Festival Hall, în interpretarea faimoasei Orchestre a 
Filarmonicii Londoneze (London Philharmonic Orchestra) sub 
bagheta lui Vladimir Jurowski. „Luna Enescu” a reprezentat 
punctul culminant al celor peste şapte ani de promovare 
a operei enesciene în Marea Britanie de către Institutul 
Cultural Român de la Londra, în principal prin intermediul 
deja consacratei Serii a „Concertelor Enescu”, organizată 
împreună cu Societatea Enescu din Regatul Unit, în care au 
evoluat, de-a lungul timpului, nume de prim-plan ale muzicii 
româneşti şi internaţionale. Pe lângă difuzarea cât mai largă 
a creaţiilor marelui compozitor român, proiectul a urmărit să 
contribuie şi la promovarea Festivalului Internaţional „George 
Enescu” şi a Competiţiei Internaţionale „George Enescu”. 
Fiecare dintre evenimentele programului a pus în evidenţă 
o faţetă a personalităţii marelui compozitor: violonist, creator 
de geniu şi dirijor preferat de marii compozitori ai vremii. 
Seria a debutat, în data de 22 ianuarie, cu concertul „Duelul 
viorilor. Stradivarius vs. Guarneri“. Gabriel Croitoru şi Liviu 
Prunaru, acompaniaţi de pianistul Horia Mihail, au prezentat 
un program cu lucrări de Henryk Wieniawski, Pablo de 
Sarasate, Astor Piazzolla, Angheluş Dinicu şi Grigoraş Dinicu. 
Gabriel Croitoru a cântat la vioara Guarneri supranumită 
„Catedrala“, datând din 1730, care i-a aparţinut lui Enescu, 
iar Liviu Prunaru i-a răspuns la vioara Stradivarius „Pachoud“, 
datând din 1694. În 23 ianuarie, a avut loc conferinţa 
„Enescu, (ne)cunoscut“, moderată de jurnalistul James 
Jolly, redactor-şef al revistei The Gramophone şi realizator 
de programe la BBC Radio 3, la care au participat Sir Noel 
Malcolm, istoric, filosof şi jurnalist, cercetător la All Souls 
College Oxford, unul dintre cei mai mari specialişti din lume 
ai opere enesciene, autorul volumului monografic George 
Enescu: Viaţa şi muzica, muzicologul Oltea Şerban-Pârâu, 
director al Centrului Cultural Media al Radio România şi 
director artistic al Orchestrelor şi Corurilor Radio România, 
muzicologul Cristina Andrei, director al Muzeului „George 
Enescu“ din Bucureşti, Oana Marinescu, director de 
comunicare al Festivalului Internaţional „George Enescu“, 
şi Dorian Branea, directorul Institutului Cultural Român de la 
Londra. Cu această ocazie, a avut loc şi vernisajul expoziţiei 
„Enescu“, realizată de Muzeul Naţional „George Enescu“ din 

Bucureşti, cuprinzând instantanee din viaţa concertistică şi 
privată a compozitorului, precum şi fotografii de documente, 
inclusiv manuscrise, care i-au aparţinut. Dezbaterea a fost 
punctată de imagini de arhivă, precum şi de fragmente 
din preţiosul interviu luat muzicianului de Bernard Gavoty la 
Paris, un interviu cu cel mai vestit elev al lui Enescu, Lordul 
Yehudi Menuhin, ca şi o scurtă şi relevantă mărturie filmată 
a compozitorului şi muzicologului Pascal Bentoiu. Partenerii 
programului: Ambasada Românei la Londra, Festivalul 
Internaţional „George Enescu“, Muzeul Naţional „George 
Enescu“, Radio România şi revista The Gramophone, cu 
sprijinul Invitation Romania Travel. 

FEBRUARIE 

3 februarie / Lansarea cărţii Fashion Writing and Criticism de 
sanda miller şi Peter McNeil, apărută la editura Bloomsbury. 
Evenimentul a anticipat pariciparea românească la 
Săptămâna Modei de la Londra din 2015 şi s-a datorat 
colaborării cu dr. Sanda Miller, profesor la Southampton 
Solent University, reputat critic de artă şi specialist recunoscut 
în opera lui Brâncuşi. Seara s-a deschis cu o prezentare a 
cărţii Fashion Writing and Criticism şi a celor doi autori, Sanda 
Miller şi Peter McNeil, de către Anna Wright, editoarea 
volumului. Autorii au dialogat pe marginea conţinutului 
cărţii, schimbul de idei dintre aceştia fiind urmat de o sesiune 
de întrebări şi răspunsuri cu publicul. Nu au lipsit profesionişti 
ai modei, scriitori şi jurnalişti, britanici şi români deopotrivă. La 
finalul evenimentului, Lady Rose Cholmondeley, preşedinta 
Societăţii Chopin din Marea Britanie, a oferit un scurt recital 
de pian, care a inclus două sonate de Alexander Scriabin. 
Seara s-a încheiat cu o sesiune de autografe. Integrând 
istoria şi teoria, volumul Fashion Writing and Criticism vorbeşte 
despre evoluţia criticii şi a scrierilor despre modă, constituind 
o referinţă importantă pentru studenţii şi cercetătorii care 
studiază moda, jurnalismul, istoria artei sau mass-media.

5 şi 7 februarie / Continuarea programului „Luna Enescu la 
Londra“ – Octet-ul pentru coarde la sediul Institutului şi Simfonia 
a III-a la Royal Festival Hall, Southbank Centre. În data de 5 
februarie a avut loc, pe scena camerală a Institutului Cultural 
Român de la  Londra, cea dintâi premieră a „Lunii Enescu“ 
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ai Camerei Lorzilor şi ai corpului diplomatic, dar şi nume 
cunoscute ale diasporei româneşti din capitala britanică, 
precum Sir George Iacobescu, Nicolae Raţiu, Andrew 
Popper, violonistul Remus Azoiţei, pianista Anda Anastasescu, 
actriţa Anamaria Marinca, pianistul Sergiu Tuhuţiu, pianista 
Alexandra Dăriescu. De asemenea, a fost prezent Mihai 
Constantinescu, directorul Festivalului Internaţional „George 
Enescu“, căruia i se datorează turneul bucureştean din 2013 
al London Philharmonic Orchestra, în cadrul căruia orchestra 
a interpretat pentru prima oară Simfonia a III-a de George 
Enescu.

20-24 februarie / România – triplu premiată pentru expoziţia 
de design vestimentar şi bijuterie contemporană „Untamed 
Skin”, organizată de Institutul Cultural Român de la Londra 
şi Galeria Galateca din Bucureşti, în cadrul London Fashion 
Week 2015. Expoziţia, prezentată la sediul Institutului, a 
obţinut câte o Menţiune Specială (echivalentul premiului 
al II-lea şi singura distincţie acordată în afara Marelui 
Premiu) la fiecare dintre categoriile „Cel mai bun proiect 
naţional“, „Cel mai bun designer“ şi „Cel mai bun curator“, 
într-o competiţie în care au intrat 27 de ţări şi 110 designeri. 
Intitulată „Untamed Skin – The Romanian Blouse“, expoziţia 
a cuprins piese de îmbrăcăminte, accesorii şi bijuterii create 
de tinerii designeri Alexandru Nimurad, Victoria Tonu şi 
Alexandra Abraham, pornind de la motivele iei româneşti 

în capitala britanică: prezentarea Octet-ului de coarde 
enescian, în interpretarea Ansamblului Cameral al Orchestrei 
Filarmonicii londoneze. Concertul, care a  reprezentat şi cel 
dintâi eveniment din anul 2015 al Seriei „Concertelor Enescu” 
de la Institut, a fost deschis de violonistul Remus Azoiţei, unul 
dintre experţii recunoscuţi internaţional ai interpretării muzicii 
lui Enescu, cu Chacona pentru vioară solo de Bach, piesa 
muzicală favorită a marelui compozitor român. Cu ocazia 
evenimentului, Timothy Walker, director executiv şi director 
artistic al London Philharmonic Orchestra, a pledat pentru 
includerea Octet-ului în repertoriul permanent al Ansamblului 
Cameral al LPO. În data de 7 februarie, la Royal Festival Hall, 
a avut loc premiera britanică a Simfoniei a III-a enesciene, 
în interpretarea London Philharmonic Orchestra, dirijată de 
celebrul Vladimir Jurowski. Printre cei 2.000 de spectatori 
prezenţi s-au aflat importanţi cronicari muzicali, precum 
Richard Whitehouse (Classical Source), Geoff Brown (The Arts 
Desk), dar şi mari muzicieni, precum Sir Antonio Pappano, 
director muzical al Royal Opera House Covent Garden, sau 
Marshall Marcus, directorul European Youth Orchestra. Printre 
invitaţii la recepţia de după concert, organizată de Institutul 
Cultural Român de la Londra în colaborare cu Ambasada 
României, cu sprijinul Invitation Romania Travel, s-au numărat 
Timothy Walker, directorul executiv şi artistic al London 
Philharmonic Orchestra, Sir Noel Malcolm, cel mai important 
enescolog britanic, Martin Anderson, editorul lui Enescu în 
Marea Britanie, Marshall Marcus, directorul European Union 
Youth Orchestra, Jan Hobson, dirijorul primei înregistrări 
a operei Oedipe în S.U.A., critici de specialitate, membri 

22 februarie / Vernisajul expoziţiei “Untamed Skin”, organizată 
de ICR Londra împreună cu Galeria Galateca în cadrul 
International Fashion Showcase 
© Răzvan Dănăilă

15 februarie / Concert al Ansamblului de Cameră al Orchestrei 
Filarmonicii Londoneze (invitat special: violonistul Remus 

Azoiţei), în seria “Concertelor Enescu”.  Concertul a făcut parte 
din ,,Luna Enescu” la Londra 

© Cristian Alexa
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Chopin, prezenţa sa la Londra fiind sprijinită de Romanian Arts 
and Folklore Association. Programul serii a inclus o premieră 
în cadrul Seriei „Concertelor Enescu” şi una dintre cel mai rar 
cântate lucrări enesciene: lucrarea Aria şi Scherzino, scrisă în 
anul 1908 pentru vioară solo, cvartet de coarde, contrabas 
şi pian. Au mai fost interpretate Cvintetul de coarde în sol 
minor de Wolfgang Amadeus Mozart şi Cvartetul cu pian în 
La minor de Gustav Mahler. Concertul a fost urmat de o 
recepţie oferită de Ambasada României la Londra.

20 martie / Sărbătorirea Zilei Francofoniei la Londra, printr-
un recital al sopranei Eliana Pretorian, cu acompaniamentul 
pianistei Diana Ionescu. Pentru a celebra Ziua Internaţională 
a Francofoniei, Institutul Cultural Român din Londra 
a organizat, la sediu, un recital al sopranei Eliana Pretorian 
şi al pianistei Diana Ionescu. Sub genericul „Parisul Estului”, 
programul a inclus piese ale compozitorilor francezi Debussy, 
Fauré, Duparc, Chausson şi Poulenc, creaţii semnate de 
Brediceanu, Bretan, donceanu şi Drăgoi, precum şi celebrele 
Sept Chansons de Clément Marot de George Enescu. 
Concertul a fost oferit sub patronajul E.S. dr. Ion Jinga, fiind 
urmat de o recepţie. Parteneri: Ambasada României în 
Marea Britanie şi Fundaţia britanică „Rimbaud and Verlaine”, 
organizaţie dedicată schimburilor culturale internaţionale, 
deschisă în casa în care au locuit la Londra poeţii francezi 
Arthur Rimbaud şi Paul Verlaine.

21 şi 23 martie / Debut londonez al Sorin Zlat Trio la Pizza 
Express Soho şi Vortex Jazz Club. Înfiinţat în anul 2008, trio-
ul este format din Sorin Zlat (pian, conducătorul grupului), 
Răzvan Cojanu (contrabas) şi Laurenţiu Ştefan (percuţie). 
Prin organizarea acestui mini-turneu, Institutul Cultural 
Român de la Londra a continuat, în cazul cubului Vortex, şi 
a iniţiat, în cazul Pizza Express Soho, colaborarea cu două 
dintre cel mai bine cotate cluburi de gen din Marea Britanie, 
facilitând astfel realizarea de contacte viitoare nemijlocite 
între respectivele scene şi muzicienii români.

25 martie / Lansarea cărţii The Forgiveness Project: Stories for 
a Vengeful Age de Marina Cantacuzino, la sediul Institutului 
Cultural Român din Londra. Volumul semnat de jurnalista 
Marina Cantacuzino abordează teme precum iertarea 
şi reconcilierea prin intermediul mai multor mărturii de 

şi de la stilul vestimentar cu influenţe din portul tradiţional 
al Reginei Maria. Proiectulcoordonat de Roxana Gibescu, 
curator al Galeriei Galateca, a reprezentat cea de-a cincea 
participare consecutivă a României la London Fashion 
Week, în cadrul secţiunii International Fashion Showcase, 
coordonată de British Council şi British Fashion Council şi 
dedicată proiectelor naţionale propuse de ambasadele şi 
institutele culturale străine din Londra. 

26 februarie / Proiecţia filmului Aurora (r. Cristi Puiu) în 
deschiderea Sezonului de film noir al „Cinematecii româneşti“ 
de la Institutul Cultural Român de la Londra. Evenimentul a 
marcat împlinirea a 10 ani de la lansarea filmului Moartea 
domnului Lăzărescu, al aceluiaşi regizor, considerat actul de 
naştere al Noului Val cinematografic românesc. Programul 
„Cinematecii“, care se bucură de un interes constant din 
partea publicului, urmăreşte să completeze propunerile 
distribuitorilor locali de film românesc şi ale altor operatori 
culturali londonezi, în contextul interesului crescut pentru 
filmul românesc, ca urmare a premiilor internaţionale 
obţinute. Institutul Cultural Român de la Londra promoveză, 
prin organizarea acestui program, arta cinematografică 
românească în mediul britanic într-o formulă menită 
să reflecte întregul parcurs al filmului românesc, de la 
constrângerile regimului comunist la originalitatea şi succesul 
regizorilor afirmaţi după 1990. 

MARTIE

5 martie / Tineri muzicieni români din Londra şi invitaţii lor în 
Seria „Concertelor Enescu“. Concertul lunii martie, dedicat 
în mod tradiţional celor mai talentaţi tineri muzicieni 
români care studiază sau şi-au desăvârşit recent studiile 
la prestigioase şcoli de muzică din capitala britanică, a 
fost oferit sub patronajul E.S. dr. Ion Jinga şi a reunit şapte 
muzicieni români şi invitaţi ai acestora: Ioana Forna (vioară), 
Maria Gîlicel (vioară), Francis Gallagher (violă), Lisa Bucknell 
(violă), George Paşca (violoncel), Jamie Kenny (contrabas) 
şi Alexandru Lazăr (pian). Unul dintre cei mai promiţători 
studenţi ai Facultăţii de Muzică din Braşov, Szöcs Botond, 
s-a alăturat colegilor săi din străinătate pentru a susţine un 
mini-recital pianistic cu lucrări de George Enescu şi Frédéric 
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bemol major-Frédéric Chopin, Mazurka şi Adieu-Carl Filtsch, 
Etude-tableaux Op. 39 nr. 1, Etude-tableaux Op. 39 nr. 2 şi 
Etude-tableaux Op. 33 nr. 4-Serghei Rahmaninov, precum 
şi Toccata, Op. 10 de George Enescu. Concertul l-a adus 
în atenţia publicului britanic pe compozitorul şi pianistul 
transilvănean Carl Filtsch (1830-1845), geniu tragic răpus de 
tuberculoză în adolescenţă, la doar cincisprezece ani, după 
ce ajunsese elevul preferat al lui Frédéric Chopin şi Franz Liszt. 
Înaintea recitalului, Alexandru Negriuc a purtat un dialog cu 
directorul Institutului Cultural Român de la Londra despre 
viaţa şi opera muzicianului născut în Transilvania, pornind 
de la monografia trilingvă dedicată lui Filtsch de către Peter 
Szaunig. 

6 aprilie / Recitalul pianistei Adela Liculescu la St. Martin-in-
the-Fields din Londra. Populara serie de concerte de prânz 
pe care Institutul Cultural Român de la Londra o organizează 
de peste patru ani în parteneriat cu St. Martin-in-the-Fields şi 
care atrage de fiecare dată sute de melomani pe scena 
din Trafalgar Square a continuat în luna aprilie cu un recital 
al tinerei pianiste Adela Liculescu, câştigătoarea în 2014 a 
menţiunii speciale „Constanţa Erbiceanu“ pentru cel mai 
bine clasat pianist român din cadrul Concursului Internaţional 
„George Enescu“. Programul a inclus piesele: Pavana din 
Suita Op. 10 de George Enescu, Sonata în Si minor, S 178 de 
Franz Liszt şi La Valse de Maurice Ravel.

15 aprilie / Întâlnire cu scriitoarea Ana Blandiana şi concert 
de jazz la Institutul Cultural Român de la Londra, în cadrul 
Programului românesc la London Book Fair 2015, realizat 
împreună cu Centrul Naţional al Cărţii. Evenimentul, 
dedicat Anei Blandiana, invitata de onoare a Programului 
românesc la Târgul de Carte londonez, a avut loc pe 15 
aprilie, la sediul Institutului Cultural Român de la Londra. E.S. 
dr. Ion Jinga a rostit un cuvânt de întâmpinare, participarea 
românească la Târg şi evenimentul ce a avut-o în centru pe 
marea poetă făcând ulterior obiectul unui articol publicat 
de ambasadorul român în cotidianul Huffington Post. 
Interlocutorii Anei Blandiana au fost Fleur Adcock, poetă şi 
traducătoare implicată de decenii în proiecte legate de 
România şi literatura română, poetul, criticul şi animatorul 
cultural Vidyan Ravinthiran, una dintre cele mai influente 
voci în exegeza lirică actuală din Marea Britanie, precum 

istorie orală care au în centru situaţii conflictuale de mare 
intensitate, traume şi tragedii personale. Volumul, prefaţat 
sub semnătura celebră a arhiepiscopului Desmond Tutu, 
cuprinde istorisirile zguduitoare ale protagoniştilor, deopotrivă 
supravieţuitori şi făptaşi. În deschiderea serii au luat cuvântul 
Marina Cantacuzino, autoarea volumului, Jessica Kingsley, 
editoarea, Michael Simkins, actor, autor şi susţinător al 
Fundaţiei The Forgiveness Project şi Dorian Branea, directorul 
Institutului Cultural Român de la Londra. Evenimentul a fost 
organizat în colaborare cu Fundaţia The Forgiveness Project 
şi editura britanică Jessica Kingsley Publishers.

26 martie / Concertul violonistului Alexandru Tomescu şi al 
pianistei Raluca Ştirbăţ în sprijinul reabilitării Casei Enescu 
din Mihăileni şi transformării acesteia într-un centru cultural 
interdisciplinar – un proiect al Fundaţiei Pro Patrimonio. 
Ambasada României şi Institutul Cultural Român de la Londra 
au contribuit la organizarea de către Fundaţia Pro Patrimonio 
şi Fundaţia raţiu din capitala britanică a unui eveniment de 
caritate, menit să sprijine eforturile de restaurare a Casei 
Enescu din Mihăileni, judeţul Botoşani, şi de transformare 
a acesteia într-un centru cultural interdisciplinar care să se 
adreseze cu preponderenţă tinerilor. Evenimentul a constat 
în vernisarea unei expoziţii despre istoria Casei Enescu şi 
proiecţia unui film despre activităţile desfăşurate de Fundaţia 
Pro Patrimonio în România, incluzând măsurile deja luate 
pentru salvarea clădirii de patrimoniu din nordul Moldovei ce 
a aparţinut familiei compozitorului, şi planurile pentru viitorul 
apropiat, urmată de un concert excepţional oferit de doi 
dintre muzicienii români direct implicaţi în proiect: pianista 
raluca Ştirbăţ şi violonistul Alexandru Tomescu. Evenimentul 
a avut loc la sediul din Belgrave Square nr. 1 al Institutului, în 
prezenţa E.S. dr. Ion Jinga, ambasadorul României. 

APRILIE

2 aprilie / Recitalul pianistului Alexandru Negriuc în Seria 
„Concertelor Enescu“ de la Institutul Cultural Român de la 
Londra. Concertul a fost organizat sub patronajul E.S. dr. 
Ion Jinga, ambasadorul României în Marea Britanie. Din 
program au făcut parte lucrările: Sonata lunii-Ludwing van 
Beethoven, Impromptu Op. 29 şi Impromptu Op. 59 în Sol 
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a Fayniei Williams. Din distribuţia spectacolului fac parte 
parte veteranul Jack Klaff, în rolul lui Vlad Ţepeş, tânărul star 
scoţian Iain Robertson, deţinător al premiului BAFTA, în rolul 
prizonierului român, şi actriţa de culoare, Anna-Maria Nabirye 
în rolul prizonierului turc. Muzica originală a spectacolului 
este semnată de compozitorul român Vlad Maistorovici. 
spectacolul Vlad the Impaler s-a jucat la Glasgow între 27 
aprilie şi 2 mai, pentru ca între 5 şi 10 mai să fie prezentat, 
tot cu sprijinul Institutului Cultural Român, în cadrul celui mai 
mare Festival de Arte Performative din sudul Angliei, Brighton 
Fringe Festival. Presa scoţiană a publicat o serie de recenzii 
laudative la adresa montării, în special la adresa adaptării, 
a componentei muzicale şi a jocului actoricesc. 

MAI

7 mai / Recitalul pianistei Ilinca Dumitrescu şi al fagotistului 
Vasile Macovei în Seria „Concertelor Enescu“ de la Institutul 
Cultural Român de la Londra. Pentru a comemora 60 de 
ani de la moartea lui George Enescu, recitalul lunii mai al 
popularei serii de concerte a cuprins un program cu lucrări 
de Robert Schuman, Frédéric Chopin, Camille Saint-Saëns 
şi Benjamin Britten, alături de George Enescu şi mai mulţi 
compozitori români care au fost influenţaţi de acesta, printre 
care Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu şi Doru Popovici. 
Evenimentul a avut ca protagonişti doi muzicieni de statură 
internaţională, pianista Ilinca Dumitrescu şi fagotistul Vasile 
Macovei, aflaţi pentru prima oară pe scena camerală din 
Belgrave Square nr. 1.

14 mai / Proiecţia filmului Poliţist, adjectiv (r. Corneliu 
Porumboiu), în cadrul programului „Cinemateca 
românească“, la sediul institutului. Institutul Cultural Român 
de la Londra a programat această proiecţie, în sezonul de 
film noir derulat în prima jumătate a anului, chiar în luna în 
care cel mai recent film al lui Corneliu Porumboiu, Comoara, 
primea premiul special „Un Certain Talent“ la ediţia 2015 a 
Festivalului de la Cannes. Seria de film noir, în cadrul căreia 
au mai fost prezentate peliculele Aurora (r. Cristi Puiu) şi 
Furia (r. Radu Muntean), a inaugurat o structurare tematică 
a programului „Cinematecii româneşti“, unul dintre 
programele permanente ale Institutul Cultural Român de la 

şi traducătorii Paul Scott Derrick şi Viorica Pâtea. Discuţiile 
şi lecturile au gravitat în jurul temelor centrale ale operei 
Anei Blandiana: identitatea, responsabilitatea, reflexul 
moral, istoria copleşitoare, singurătatea, vocaţia şi sensul 
poeziei. Cunoscuţii muzicieni de jazz Nicolas Simion şi Sorin 
Romanescu au oferit un contrapunct muzical, interpretând 
melodii extrase din cel mai recent album lansat de Nicolas 
Simion Group, „Romanian Impressions”. Seara s-a încheiat cu 
o recepţie.

23 aprilie / Proiecţia filmului Furia (r. Radu Muntean), în cadrul 
programului permanent de film „Cinemateca românească“. 
Sezonul de filme noir al „Cinematecii româneşti“ de la 
Institutul Cultural Român de la Londra, deschis cu Aurora 
(r. Cristi Puiu), a continuat cu filmul de debut al unui alt 
reprezentant de seamă al Noului Val, Radu Muntean.

27 aprilie-10 mai / Prezentarea spectacolului Vlad the 
Impaler, după piesa A treia ţeapă de Marin Sorescu, 
la Glasgow şi Brighton. În data de 27 aprilie, la cel mai 
frecventat teatru de matineu din Glasgow, Òran Mór, a avut 
loc premiera absolută a spectacolului Vlad the Impaler, o 
creaţie originală aparţinând companiei Brighton Theatre, 
realizată cu sprijinul Institutului Cultural Român din Londra. 
Adaptarea în limba engleză a textului sorescian poartă 
semnătura dramaturgului Richard Crane, iar regia pe cea 

15 aprilie / Întâlnire cu Ana Blandiana, invitata specială a ediţiei 
Târgului de Carte de la Londra 2015, la sediul ICR Londra (ceilalţi 

invitaţi: poeţii Fleur Adcock şi Vidyan Ravinthiran, traducătorii 
Viorica Patea şi Paul Scott Derrick) 

© Răzvan Dănăilă



138

IUNIE

1 iunie / Soprana Delia Noble şi pianistul Alexandru Lazăr 
în recital la St. Martin-in-the-Fields. Recitalul a făcut parte 
din seria permanentă de concerte realizată de Institutul 
Cultural Român de la Londra în parteneriat cu St Martin-in-
the-Fields, una dintre cele mai active scene muzicale din 
Londra. Programul a inclus arii celebre din opere semnate 
de Gounod, Puccini, Massenet, Bernstein, Grigoriu şi Arlen.

4 iunie / Bogdan Mihăilescu – chitară şi Anca Iarosevici – viola 
da gamba în  Seria „Concertelor Enescu“. Cei doi muzicieni 
au prezentat un program cu piese baroce din secolele al 
XVII-lea şi al XVIII-lea, propunând publicului o dublă premieră: 
o lucrare mai puţin cunoscută de George Enescu, Andante 
religioso, transcrisă special pentru concertul londonez şi 
pentru combinaţia de instrumente viola da gamba şi chitară 
clasică, şi misteriosul Codex Caioni (cântece şi dansuri din 
Transilvania secolului al XVII-lea) de Ioan Căianu (1629-1687), 
călugăr catolic de origine valahă. În program au mai figurat 
lucrări consacrate de Antonio Vivaldi, Robert de Visée, 
Henry Purcell şi Georg Friedrich Händel.

6 iunie / Spectacolul de păpuşi realizat după povestea 
Prostia omenească de Ion Creangă, producţie a Teatrului 
de Buzunar „Puppets Art Time“, prezentat la Institutul Cultural 
Român din Londra pentru a sărbători Ziua Internaţională 
a Copilului. Evenimentul a fost inclus în programul „Acasă 
în Belgrave Square“, program permanent al Institutului 
destinat exclusiv comunităţii româneşti şi realizat împreună 
cu Ambasada României la Londra. Din distribuţie au făcut 
parte Ecaterina Rotaru, Laurenţiu Vasilache şi Tudor Rotaru, 
regia fiind semnată de Tudor Rotaru. 

10-25 iunie / Programul „The Morometes 60: The Jubilee of 
a Masterpiece“/ „Moromeţii 60: Jubileul unei capodopere“, 
dedicat sărbătoririi a 60 de ani de la publicarea unei cărţi-
cult a literaturii române, Moromeţii lui Marin Preda. Programul 
a avut patru componente principale, cuprinzând o serie de 
evenimente teatrale, literare, cinematografice şi de arte 
vizuale, desfăşurate la sediul Institutului şi la Leicester Square 
Theatre din Londra. Proiectul a inclus: 1. Sezonul de film 
„Preda on Screen“/ „Marin Preda în film“, derulat în cadrul 

Londra, lansat în anul 2010 şi realizat în parteneriat cu Centrul 
Naţional al Cinematografiei (CNC). 

20 mai-5 iunie / Participarea românească la Târgul 
internaţional de artă contemporană Art15 London şi 
expoziţia de sculptură Virgil Scripcariu la sediul Institutului 
Cultural Român de la Londra. La ediţia din 2015 a Târgului 
internaţional de artă contemporană Art 15, unul dintre cele 
mai importante evenimente dedicate artelor vizuale din 
capitala britanică, România a fost reprezentată de patru 
instituţii – Galeria AnnArt, Asociaţia PostModernism Museum, 
Galeria Quadro şi IAGA (International Art Gallery Angels), 
care au prezentat portofoliile artiştilor Virgil Scripcariu, Hedda 
Sterne, Radu Băieş, Istvan Feleki, Laurenţiu Ruţă-Fulger, Diana 
Oţet, Tamas Todor, Andrei Ciurdărescu şi Marco La Rosa. Cele 
două proiecte susţinute de Institutul Cultural Român – Virgil 
Scripcariu, propus de Galeria AnnArt, şi Hedda Stern, într-
un proiect al Asociaţiei PostModernism Museum – au făcut 
parte din secţiunile „London First” şi, respectiv, „Non-profit”. 
În completarea prezenţei lui Virgil Scripcariu la Art15, Institutul 
Cultural Român de la Londra a organizat, în colaborare cu 
Galeria AnnArt, şi prima expoziţie personală a artistului la 
Londra, cu titlul „SuperMam“. Expoziţia a fost gazduită de 
Galeria „Brâncuşi“ a Institutului şi a inclus patru sculpturi în 
bronz şi trei în lemn, precum şi o serie de desene şi imagini 
cu lucrări ale artistului. La vernisaj, care a avut loc în data de 
22 mai, au luat cuvântul Dorian Branea, directorul Institutului 
Cultural Român de la Londra, Gabriela Massaci, directoarea 
Galeriei AnnArt, şi criticul şi profesorul de istoria artei Sanda 
Miller. Evenimentul a fost dedicat, în egală măsură, tuturor 
celor patru organizaţii româneşti participante la ediţia 
din 2015 a Târgului, precum şi artiştilor pe care acestea îi 
reprezintă.

27-31 mai / Participarea spectacolului The Tale of the Pig 
– o adaptare pentru scenă după Povestea porcului de 
Ion Creangă, la festivalul Brighton Fringe. Spectacolul, o 
producţie a companiei de teatru „Pericles“, sub semnătura 
regizorului român Vasile Nedelcu, s-a jucat timp de patru zile 
pe scena de la The Warren, în cadrul secţiunii „Family Guide“ 
din Brighton Fringe. Finalul festivalului i-a adus spectacolului, 
în urma votului popular, premiul Camp Bestival Award for 
Best Family Show 2015. 
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Bucureşti, sub semnătura traducătorului N. Mişu. Selecţia stă 
la dispoziţia cititorilor în regim gratuit şi poate fi descărcată de 
pe site-ul Institutului Cultural Român de la Londra. Partenerii 
programului: Teatrul ACT din Bucureşti, Centrul Naţional al 
Cinematografiei şi Muzeul Naţional al Literaturii Române. 

20 iunie / Proiecţia documentarului Toto şi surorile lui (r. 
Alexander Nanau), în cadrul festivalului Open City Doc, 
la cinematograful Bertha DocHouse din Londra. Pelicula 
a obţinut marele premiu în cadrul galei festivalului de film 
documentar Open City Doc, unul dintre cele mai apreciate 
evenimente de acest gen din Marea Britanie. După 
proiecţie a avut loc o sesiune de întrebări şi răspunsuri via 
Skype cu regizorul Alexander Nanau, care a povestit despre 
experienţa filmării şi interacţiunea cu personajele, despre 
viziunea sa artistică şi reacţiile pe care filmul le-a trezit în 
România şi nu numai.

24 şi 25 iunie / Prezentarea documentarului Chuck Norris vs 
Communism (r. Ilinca Călugăreanu), la Festivalul Internaţional 
de Film de la Edinburgh. Institutul Cultural Român de 
la Londra a susţinut pentru a cincea oară consecutiv 
prezenţa românească la Festivalul Internaţional de Film 
de la Edinburgh, prin participarea documentarului Chuck 
Norris vs Communism. La finalul celor două proiecţii, au avut 
loc sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu criticul de film Irina 
Margareta Nistor, principalul personaj al documentarului, şi 
regizoarea Ilinca Călugăreanu.

IULIE

1 iulie / Lansarea volumului A Journey to Britannia: From the 
Heart of Rome to Hadrian’s Wall, AD 130 de Bronwen Riley, 
la sediul Institutul Cultural Român de la Londra. La eveniment 
au participat autoarea – scriitoarea şi cercetătoarea 
britanică Bronwen Riley, o veche prietenă a României – 
editorul Richard Milbank şi Tim Richardson, istoric şi critic 
peisagist, membru în comisia consultativă a National Trust. A 
Journey to Britannia este evocarea unei călătorii de la Roma 
până la Zidul lui Hadrian la începutul primului mileniu. Printre 
temele abordate cu prilejul lansării s-a numărat şi prezenţa 
dacilor pe teritoriul Britaniei, descoperirile arheologice 

„Cinematecii româneşti“ de la Institutul Cultural Român de 
la londra, din care au făcut parte ecranizările Moromeţii (r. 
Stere Gulea), şi Marele singuratic (r. Iulian Mihu); 2. Expoziţia 
de fotografie „Marin Preda: A life in pictures and books“/ 
„Marin Preda: O viaţă în imagini şi cărţi“, realizată împreună 
cu Muzeul Naţional al Literaturii Române şi găzduită de 
Galeria „Brâncuşi” a Institutului; 3. Întâlnirea literară intitulată 
„The Morometes Go Digital“/ „Moromeţii în era digitală“, 
dedicată spiritului moromeţian şi deschiderilor sale istorice şi 
identitare, la care au participat scriitorul şi profesorul Caius 
Dobrescu, directorul Institutului Cultural Român de la Londra, 
Dorian Branea, şi cunoscutul actor britanic Jack Klaff; 4. 
spectacolul The World According to Moromete/ Păi… 
despre ce vorbim noi aici, domnule?, o producţie a Teatrului 
ACT în regia lui Alexandru Dabija, cu Marcel Iureş şi George 
Mihăiţă, prezentat la Leicester Square Theatre, în West End-ul 
londonez. Inaugurarea programului a avut loc, în 10 iunie, la 
sediul Institutului, prin proiecţia filmului Moromeţii, în prezenţa 
reputatului regizor Stere Gulea care a luat parte la o sesiune 
de întrebări şi răspunsuri în cadrul căreia au fost dezbătute 
subiecte precum contextul politic şi cultural al realizării 
filmului, relaţia dintre marii actori care au interpretat rolurile 
principale şi lumea moromeţiană, posteritatea filmului şi locul 
său în istoria cinematografiei româneşti. Nu în ultimul rând, 
proiectul „Moromeţii 60” a repus în circulaţie celebrul roman 
prin republicarea, sub formă de e-book, cu permisiunea 
familiei autorului, a câtorva dintre scenele memorabile 
ale cărţii, extrase din excelenta versiune în limba engleză 
apărută în anul 1957, la Editura pentru Limbi Străine din 

10 iunie / Întâlnire cu regizorul Stere Gulea în cadrul programului 
aniversar ,,Moromeţii 60”. Proiecţia filmului “Moromeţii”, 

în deschiderea ,,Sezonului Marin Preda” al ,,Cinematecii 
româneşti” de la ICR Londra 

© Alexandra Drăgoi
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Spectacolul, realizat cu sprijinul Administraţiei Fondului 
Cultural Naţional şi prezentat în Scoţia cu ajutorul Institutului 
Cultural Român de la Londra, a fost una dintre revelaţiile 
sezonului, fiind clasat pe locul 54 într-un top incluzând cele 
peste 1500 de producţii teatrale incluse în cadrul Edinburgh 
International Festival şi al Edinburgh Fringe. Printre mai multe 
recenzii laudative, producţia a fost cotată cu cinci stele de 
către publicaţia culturală Edinburgh Spotlight. În toamna 
anului 2015, piesa a putut fi vizionată şi la Bucureşti în cadrul 
Festivalului Undercloud şi la Godot Cafe-Teatru.

11 august / Recital al pianistului Paul Cartianu şi al 
violoncelistului Teodor Rusu în Seria românească organizată 
de Institutul Cultural Român de la Londra în colaborare cu 
St Martin-in-the-Fields. Programul concertului a cuprins lucrări 
de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms şi Béla Bartók. 

12 august / Participarea sopranei Valentina Naforniţă, 
acompaniată de renumitul pianist Roger Vignoles, în cadrul 
Festivalului Internaţional de la Edinburgh. Recitalul a făcut 
parte din selecţia oficială a Festivalului de la Edinburgh, 
unul dintre cele mai mari din lume, şi a fost transmis în direct 
de Radio BBC 3, post dedicat muzicii clasice. Evenimentul 
s-a derulat în prestigioasa Queen’s Hall, una dintre cele 
mai celebre săli de concert din Marea Britanie, devenită 
neîncăpătoare pentru cei aproximativ 650 de spectatori. 
Programul a cuprins piese mai puţin cunoscute, dar foarte 
solicitante vocal, de Gabriel Fauré, Franz Liszt, Béla Bartók, 
Serghei Rahmaninov, Piotr Ilici Ceaikovski şi Antonín Leopold 
Dvořák. 

12 august-8 noiembrie / Retrospectiva „Paul Neagu: 
Palpable Sculpture“, cea mai mare expoziţie dedicată 
vizionarului artist român în Marea Britanie în ultimele decenii,  
la Henry Moore Institute din Leeds. Gândită de curatorul 
Lisa Le Feuvre, şeful Departamentului de Sculptură al Henry 
Moore Institute, ca o punere în scenă a elaboratei concepţii 
artistice şi filosofice a marelui sculptor, expoziţia a ocupat 
două etaje şi a cuprins peste 100 de creaţii ale acestuia 
(desene, obiecte, sculpturi, filme), dar şi texte (poezii şi 
manifeste artistice), multe neexpuse anterior, realizate între 
1968 şi 1986. Expoziţia a fost însoţită de o elegantă carte de 
eseuri şi exegeză, prima de această factură dedicată lui 

demonstrând faptul că legiunile recrutate din Dacia au 
contribuit la construcţia Zidului lui Hadrian. Prezentarea 
volumului, publicat de editura Head of Zeus, s-a înscris în seria 
proiectelor de colaborare dintre Institutului Cultural Român 
de la Londra şi diferite case de editură britanice, în vederea 
promovării scrierilor cu tematică românească, precum şi a 
autorilor români sau de origine română. 

24-31 iulie / Proiect de mobilitate constând în deplasarea 
curatoarei Sophie Williamson de la Camden Arts Centre la 
Bucureşti, în vederea vizitării studioului artistei Geta Brătescu 
şi a selectării lucrărilor care urmează să fie expuse la Londra. 
Curatoarea a avut, de asemenea, întâlniri cu profesionişti 
români din domeniu. 

31 iulie / Concertul pianistei Rebeca Omordia la St Martin-in-
the-Fields. Institutul Cultural Român din Londra a continuat, 
în luna iulie, colaborarea cu celebra instituţie muzicală 
londoneză St Martin-in-the-Fields prin prezenţa tinerei 
interprete româno-nigeriene Rebeca Omordia, care a fost 
Pianista Lunii iulie în populara serie a concertelor de prânz. 
Programul recitalului a cuprins lucrări de Serghei Rahmaninov, 
Maurice Ravel, John Ireland şi Paul Constantinescu.

AUGUST

6-17 august / spectacolul 39 de trepte de Patrick Barlow,  
producţie a Teatrului Foarte Mic din Bucureşti, în cadrul 
Edinburgh Fringe Festival. Institutul Cultural Român din Londra 
a sprijinit participarea spectacolului 39 de trepte, regizat de 
Gabriela Dumitru, la Edinburgh Fringe Festival. Montarea de 
la Teatrul Foarte Mic, versiunea românească a thriller-ului 
hitchockian devenit unul dintre cele mai longevive succese 
din West-End-ul teatral londonez, îi are în distribuţie pe Ştefan 
Lupu, Andreea Grămoşteanu, Viorel Cojanu, Claudia Prec şi 
Bogdan Talaşman. Spectacolul s-a jucat la New Town Theatre 
– Freemasons Hall, sală votată drept cea mai frumoasă 
scenă din cadrul Festivalului Edinburgh Fringe.

7-29 august / Prezentarea în cadrul Edinburgh Fringe a 
spectacolului Ashes Afar: Go Home al companiei româno-
britanice Vanner Collective, pe un text de Andreea Borţun, în 
regia lui Bobi Pricop, cu Crissy O’Donovan şi Liviu Romanescu. 
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şi „Goticul britanic“, interlocutorii acestuia fiind jurnalistul şi 
criticul de artă Andrew Graham-Dixon şi profesorii Penny 
Fielding şi Randall Stevens de la Universitatea din Edinburgh. 
În data de 21 august, el a mai fost invitat să modereze un 
eveniment special, dedicat premierei spectacolului The 
Encounter, o producţie a companiei Complicite, cu sprijinul 
EIF şi al Barbican Centre, după romanul Amazon Beaming al 
scriitorului român Petru Popescu.

SEPTEMBRIE 

1 septembrie / Proiecţia filmului Al doilea joc (r. Corneliu 
Porumboiu), la Institutul de Artă Contemporană din Londra 
(ICA). Institute of Contemporary Arts a prezentat, cu sprijinul 
Institutului Cultural Român din Londra, filmul Al doilea joc 
de Corneliu Porumboiu, în cadrul sezonului „Offside” al 
Cinematecii, care a inclus o serie de filme ce folosesc 
fotbalul ca pretext pentru explorarea unor probleme sociale 
şi politice. 

1 septembrie / Sărbătorirea Zilei Limbii Române la Londra, 
prin organizarea unui eveniment de descoperire culturală şi 
lingvistică dedicat pasionaţilor de limbi străine, dar şi celor 
interesaţi de cultura română, găzduit de Reprezentanţa 
Comisiei Europene în Marea Britanie. Dr. Diana Georgescu, 
profesor în cadrul nou înfiinţatului program de studii româneşti 
de la Şcoala de Studii Slavone şi Est-Europene (SSEES) a 
Universităţii din Londra şi fostă bursieră a Institutului Cultural 
Român, a susţinut o prelegere despre istoria limbii române 
de la formare până în prezent. Programul a continuat cu un 
curs demonstrativ de limba română oferit de Silvana Avram, 
profesor de limba română la Colegiul Morley din capitala 
britanică. Participanţii au putut consulta manualele de 
limba română disponibile pe rafturile Secţiunii româneşti de 
la Librăria Europeană de lângă Piccadilly Circus, expuse în 
cadrul evenimentului, în acelaşi timp fiindu-le prezentată 
oferta de cursuri de limba română de la universităţile şi 
colegiile din Marea Britanie.

1 septembrie / Recitalul pianistei Lia Popa la St Martin-in-
the-Fields, în seria dedicată de Institutul Cultural Român de 
la Londra muzicienilor români aflaţi la începutul  carierei 

Paul Neagu în spaţiul anglo-saxon, la care au contribuit Mel 
Gooding, Lisa Le Feuvre, Ileana Pintilie, Magda Radu şi Jon 
Wood. Publicaţia cuprinde şi un consistent studiu biografic, 
semnat de Kirstie Gregory. La vernisajul expoziţiei, inaugurată 
de Godfrey Worsdale, directorul The Henry Moore Foundation, 
au participat aproximativ 200 de persoane, printre care 
curatori de prim rang şi colecţionari precum Richard 
Demarco, Juliet Bingham (Tate Modern), Joanna Greenhill 
(Central St Martins), foşti studenţi şi discipoli ai artistului, dar 
şi câţiva dintre membrii familiei Neagu. Pe parcursul celor 
aproape trei luni de derulare, proiectul a mai cuprins o serie 
de prelegeri susţinute de artişti, curatori şi istorici ai artei, fiind 
realizat, în principal, cu sprijinul Institutului Cultural Român din 
Londra,„Paul Neagu Trust“, Richard Demarco European Art 
Foundation şi al Galeriei Ivan din Cluj. Pe întreagă durata 
sa, expoziţia a fost vizionată de peste 19.800 de vizitatori şi a 
generat un consistent dosar de presă.

14, 21 august / Inaugurarea prezenţei româneşti în seria 
concertelor de prânz de la St James’s Piccadilly. În data de 
14 august, a avut loc debutul unei serii muzicale permanente, 
pe care Institutul Cultural Român de la Londra o va realiza 
în parteneriat cu St James’s Piccadilly. Noua colaborare se 
adaugă programelor muzicale deja existente ale Institutului, 
Seria „Concertelor Enescu“ de la sediu şi Seria românească 
de la St Martin-in-the-Fields. Seria găzduită de nu mai puţin 
celebra St James’s Church de pe bulevardul Piccadilly a 
fost deschisă cu recitalul pianistului Daniel Ciobanu, unul 
dintre cei mai talentaţi muzicieni români stabiliţi în Marea 
Britanie, aflat în plină afirmare internaţională. În data de 21 
august, a avut loc cel de-al doilea concert al seriei: recitalul  
violoncelistului Răzvan Suma, unul dintre cei mai cunoscuţi 
muzicieni români ai momentului, cu acompaniamentul 
pianistei Rebeca Omordia. Acest eveniment a fost realizat de 
Institutul Cultural Român de la Londra în colaborare cu „The 
John Ireland Trust“ şi cu sprijinul Archery Concert Productions. 

17, 21 august / Participarea profesorului, scriitorului şi criticului 
de teatru Octavian Saiu la trei dintre cele mai importante 
colocvii şi mese rotunde organizate în cadrul Edinburgh 
International Festival 2015. În data de 17 august, Octavian Saiu 
a moderat dezbaterile „Supranaturalul în literatura scoţiană“ 
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internaţionale. Programul a cuprins lucrări de Robert 
Schumann, Johannes Brahms, George Enescu şi Maurice 
Ravel. 

15-20 septembrie / secţiune românească la Festivalul de 
Film documentar şi de animaţie „Encounters“ de la Bristol. 
Cel mai mare eveniment dedicat scurtmetrajului şi filmului 
de animaţie din Marea Britanie, Festivalul „Encounters“ 
de la Bristol a inclus în 2015 un program special dedicat 
cinematografiei româneşti de gen. Secţiunea, realizată de 
Consulatul Onorific al României la Bristol şi Arkadia Shortfest, 
cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Londra, a cuprins 
proiecţii ale celor mai premiate filme româneşti de scurt-
metraj din ultimii ani, întâlniri cu cineaşti şi ateliere de creaţie. 
Regizorii Adrian Sitaru şi Andrei Creţulescu au prezentat, 
în premieră britanică, filmele Excursie (16 septembrie) 
şi Ramona (17 septembrie), selectate de organizatorii 
festivalului în competiţia oficială. Seria de evenimente 
româneşti a culminat, în data de 18 septembrie, cu atelierele 
de film „Why life beats fiction”, susţinut de  Adrian Sitaru, şi 
„To be or not to be a character”, prezentat de Adrian Titieni, 
şi proiecţiile filmelor Colivia, r.: Adrian Sitaru, Fotografia, r.: 
Victor Dragomir, Superman, Spiderman sau Batman, r.: Tudor 
Giurgiu, Trece şi prin perete, r.: Radu Jude, Derby, r.: Paul 
Negoescu, 15 iulie,  r.: Cristi Iftime, Şanţul, r.: Adrian Silişteanu 
şi În acvariu, r.: Tudor Cristian Jurgiu. La finalul zilei a avut loc 
un cocktail în onoarea invitaţilor români, oferit participanţilor 
la Festival, cineaşti şi organizatori, de către Institutul Cultural 

Român de la Londra şi Consulatul Onorific al României la 
Bristol.

17 septembrie-2 octombrie / Deschiderea „Salonului 
londonez de artă contemporană românească“ – nou 
program permanent al Institutului Cultural Român de la 
londra în domeniul artelor vizuale, dedicat promovării artiştilor 
români stabiliţi în Marea Britanie. Cea dintâi expoziţie a seriei, 
deschisă între 17 septembrie şi 2 octombrie 2015, a reunit 
un grup de cinci artişti – Monica Madaş, Cristian Luchian, 
Ioana Pioaru, Vinicius Leş şi Florin Ungureanu – şi a cuprins o 
selecţie semnificativă de lucrări de pictură, ilustraţie, desen, 
ceramică şi tehnici mixed media. La vernisaj au participat 
aproximativ 130 de persoane, printre care artişti britanici, 
membri ai diasporei româneşti şi public general. Expoziţia a 
fost accesibilă şi pe parcursul celor două zile ale programului 
„Open House”, cele două zile de „Porţi deschise” aşteptate 
anual cu mare interes de iubitorii de arhitectură din Londra, 
ocazie cu care a fost vizitată de un număr de aproximativ 
1.000 de persoane. Ediţia a doua a „Salonului londonez de 
artă contemporană românească” urmează să aibă loc în 
luna septembrie 2016.

19-20 septembrie / Includerea sediului Institutului Cultural 
Român de la londra în programul „Open House“ („Porţi 
deschise“), alături de alte 700 dintre cele mai frumoase 
instituţii publice şi locuinţe private londoneze. Pe durata unui 
week-end, somptuoasa clădire din Belgrave Square nr. 1 
a fost vizitată de peste 1.000 de persoane, care au putut 
să admire decorul elegant al sălilor bogat ornamentate, 
împodobite cu piese vechi de mobilier şi picturi semnate 
de mari artişti români, dar şi să le descopere secretele prin 
intermediul expoziţiei „Sub auspiciile absenţilor. O istorie 
arhitecturală şi biografică a clădirii din Belgrave Square nr. 1”. 
Numerosul public a beneficiat de un tur ghidat în compania 
arhitectei Andreea Vasilcin şi a putut viziona, de asemenea, 
„Salonul londonez de artă contemporană românească“ – 
expoziţia de pictură, grafică şi ceramică a artiştilor plastici 
români stabiliţi în Marea Britanie, vernisată cu câteva zile 
înainte. În ambele zile la ora prânzului, pianistul Cristian 
Sandrin, student la Royal Academy of Music, a întâmpinat 
vizitatorii cu un recital Chopin.

18 septembrie / România în focus la Festivalul de Film 
“Encounters” de la Bristol - întâlnirea cu regizorul Adrian Sitaru  

© ICR Londra
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10-17 octombrie / „Zilele Culturii Române la Edinburgh” – o 
serie de evenimente din domeniile muzică, arte vizuale, film, 
teatru, literatură şi cultură tradiţională. „Zilele Culturii Române 
la Edinburgh” au cuprins mai multe proiecte distincte, care 
au avut loc în fiecare dintre zilele acestui interval pe câteva 
dintre scenele culturale cele mai  proeminente ale capitalei 
scoţiene: 1) Expoziţia „Artişti români în colecţia Demarco“, 
vernisată în 10 octombrie, la Centrul Cultural Summerhall. 
Expoziţia a inclus lucrări de Paul Neagu, Horia Bernea, Ion 
Biţan, Ovidiu Maitec, Sultana Maitec, Vladimir Şetran, 
Pavel Ilie, Sorin Dumitrescu, Peter Jacobi ş.a., provenite 
din arhiva vizuală a cunoscutului curator şi galerist Richard 
Demarco, care a lansat, începând cu sfârşitul anilor ’60, 
carierele occidentale ale unora dintre cei mai mari artişti 
din Europa de Est. La vernisaj au luat cuvântul Richard 
Demarco, care s-a referit la îndelungata sa asociere cu 
artiştii români, explicând rolul decisiv jucat de aceştia în 
cadrul avangardelor europene postbelice, Dorian Branea, 
directorul Institutului Cultural Român de la Londra, care a  
vorbit despre întregul program al „Zilelor Culturii Române”, 
şi istoricul de artă Radu Varia, care a prezentat o scurtă 
carte de evocare, publicată cu ocazia acestui eveniment; 
2) Concertul de gală cu violonistul Remus Azoiţei şi pianistul 
Eduard Stan, unii dintre cei mai buni interpreţi ai creaţiei 
camerale a lui George Enescu şi autorii integralei lucrărilor 

OCTOMBRIE

1 octombrie / Schubert Ensemble în deschiderea stagiunii 
2015/2016 a Seriei „Concertelor Enescu“ de la Institutul 
Cultural Român din Londra. Al nouălea sezon consecutiv 
al „Seriei Concertelor Enescu“ – program permanent ce 
funcţionează fără întrerupere din anul 2007, realizat împreună 
cu Societatea Enescu din Marea Britanie – s-a deschis cu un 
concert al grupului Schubert Ensemble, alcătuit din Simon 
Blendis (vioară), Alexandra Wood (vioară), Douglas Paterson 
(violă), Jane Salmon (violoncel) şi William Howard (pian). 
Membrii ansamblului sunt experţii occidentali prin excelenţă 
ai muzicii de cameră enesciene şi formează totodată unul 
dintre cele mai cunoscute şi apreciate ansambluri camerale 
britanice. Din program au făcut parte trei studii în formă 
canonică de Robert Schumann, Cvintetul cu pian în La 
minor op. 29 de George Enescu şi Cvartetul de pian nr. 1 în 
Do minor op. 15 de Gabriel Fauré. Evenimentul a avut loc în 
prezenţa E.S. Mihnea Motoc, noul ambasador al României în 
Marea Britanie, aflat la prima sa participare la un eveniment 
organizat de Institutul Cultural Român de la Londra, care a 
rostit un cuvânt de bun venit înaintea concertului, insistând 
asupra figurii exemplare a marelui Enescu, atât ca muzician, 
cât şi ca promotor al unor cauze naţionale sau sociale.

7-18 octombrie / Triplă participare românească la Festivalul 
Internaţional de Film de la Londra. Institutul Cultural Român 
de la Londra a susţinut participarea românească în cadrul 
London Film Festival, cel mai important eveniment de gen 
din Marea Britanie, organizat de British Film Institute. Festivalul 
este una dintre principalele platforme de promovare a filmului 
românesc în spaţiul britanic, aici fiind prezentate, în fiecare 
an, cele mai importante şi mai premiate filme româneşti din 
anul precedent. Pentru ediţia 2015, au fost selectate trei 
lungmetraje: Aferim!,  r.: Radu Jude, Un etaj mai jos,  r.: radu 
muntean şi Box, r.: Florin Şerban. Institutul Cultural Român de 
la Londra a sprijinit participarea la festival a regizorilor Radu 
Jude şi Radu Muntean, care au dialogat cu publicul la finalul 
proiecţiilor. Au avut loc, în total, şase proiecţii la importante 
cinematografe londoneze, precum Curzon Mayfair Cinema, 
BFI Southbank, Ciné Lumière şi Hackney Picturehouse.

16 octombrie / Instantaneu de la Festivalul de Muzică 
Alternativă Românească fEAST 2015 
© Inno Brezeanu
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Armes, episcopul de Edinburgh al Bisericii Anglicane, şi David 
Birrell, directorul executiv al Camerei de Comerţscoţiene; 3) 
Evenimentul literar „Scrierea şi rescrierea istoriei. Un dialog 
Dan Lungu – James Meek“, în 13 octombrie, la Scottish 
Storytelling Centre. Dan Lungu, unul dintre cei mai admiraţi 
scriitori români contemporani şi fondator al FILIT, cel mai 
mare festival literar internaţional din România, a dialogat 
cu prozatorul şi jurnalistul britanic James Meek, câştigător, 
în anul 2015, al prestigiosului Premiu Orwell, despre condiţia 
scriitorului sub dictatură şi în libertate, despre reziduurile 
nostalgice ale schimbărilor sociale şi despre incertitudinile 
societăţii contemporane. Discuţia, găzduită de unul dintre 
spaţiile literare consacrate ale capitalei scoţiene, a fost 
moderată de scriitoarea Peggy Hughes, directoarea 
Festivalului Literar din Dundee; 4) Sezonul de film ,,Mark 
Cousins prezintă. Serie de filme româneşti“, deschis în 14-15 
octombrie, la Cinematograful Filmhouse şi Centrul Cultural 
Summerhall, care a continuat până în luna decembrie. 
Seria a fost inaugurată, în cadrul „Zilelor Culturii Române 
de la Edinburgh”, cu două proiecţii: Aferim!,  r.: Radu Jude, 
câştigător al Ursului de Argint pentru regie la ediţia din 2015 
a Festivalului de Film de la Berlin, şi Nunta de piatră,  r.: Dan 
Piţa şi Mircea Veroiu. Regizorii Radu Jude şi Dan Piţa au 
participat, via Skype, la sesiuni de dialog cu cinefilii scoţieni, 
în care au răspuns întrebărilor despre filmele prezentate, 
opera cinematografică proprie şi cinematografie în general; 
5) „Vampirologie – o seară cu dinţi“, în 16 octombrie, la 
Centrul Cultural Summerhall, o seară de muzică electronică, 
dans şi gastronomie românească, realizată în colaborare cu 
Balkanarama Kolektiv, un grup de muzicieni şi artişti vizuali din 
Edinburgh; 6) Spectacolul „20 de ani în Siberia“ al Teatrului 
naţional din Bucureşti, cu Amalia Ciolan, bazat pe memoriile 
aniţei nandriş-Cudla şi regizat de Sorin Misirianţu, în 17 
octombrie, la Teatrul Pleasance. Pentru a pune în evidenţă 
ideea dialogului cultural româno-scoţian/britanic, dar şi 
pentru a obţine o vizibilitate cât mai mare, programul a avut 
ca protagonişti atât oameni de cultură români recunoscuţi 
pe plan internaţional, cât şi personalităţi din scoţia sau 
legate de scena culturală caledoniană: muzicienii Remus 
Azoiţei şi Eduard Stan, regizorii Radu Jude şi Dan Piţa, actriţa 
Amalia Ciolan şi scriitorul Dan Lungu, cărora li s-au alăturat, în 
postură de interlocutori sau curatori, regizorul şi istoricul de film 

pentru vioară şi pian ale marelui compozitor, în 12 octombrie, 
la Playfair Library, Universitatea din Edinburgh. În debutul 
serii, au rostit cuvinte de întâmpinare E.S. Mihnea Motoc, 
ambasadorul României în Regatul Unit, care s-a referit la 
excelentele relaţii româno-britanice şi la importanţa unui 
proiect cultural de anvergura „Zilelor Culturii Române”, 
Dorian Branea, directorul Institutului Cultural Român de la 
londra, şi mihai delcea, şeful Biroului Consular al României 
la Edinburgh. Concertul, care a inclus piese emblematice 
de George Enescu, Gabriel Fauré şi Ciprian Porumbescu, a 
fost urmat de o recepţie oferită de Ambasada României. 
Printre invitaţi, alături de publicul meloman scoţian şi membri 
ai comunităţii româneşti, s-au numărat parlamentarul Anne 
McTaggart, consilierul guvernamental Robert Dunn, dr. John 

10-17 octombrie / Afiş – ,,Zilele Culturii Române la Edinburgh”  
designer grafic Ada Muntean
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produse de Studioul Sahia în perioada comunistă, conceput 
de prof. Adina Brădeanu de la Universitatea Westminster. La 
acesta s-a adăugat proiecţia filmului 4 luni, 3 săptămâni şi 2 
zile, r.: Cristian Mungiu, cu o introducere de prof. Dominique 
Nasta de la Universitatea Liberă din Bruxelles, în data de 8 
decembrie. Intitulată „Documentare, ideologie, viaţă 1956-
1990“, seria curatoriată de Adina Brădeanu a reprezentat 
o adevărată antologie a documentarului românesc de-a 
lungul a 40 de ani şi a cuprins filmele unora dintre cele mai 
importante nume autohtone ale genului: Reportaj de la 
Steagul Roşu (1956),  r.: Alexandru Sîrbu, Cazul D (1966), r.: 
Alexandru Boiangiu, Scrisoare din Oraşul Nou (1978),  r.: Titus 
Mesaroş, Pentru strănepoţi, încă ceva despre Bucureşti… 
(1980),  r.: Paula şi doru segall, Aflaţi despre mine… (1982), 
r.: Adrian Sârbu, Pe unde-am fost şi-am colindat (1982), r.: 
Laurenţiu Damian, Oameni care povestesc (1983), r.: Ovidiu 
Bose Paştina şi Va veni o zi (1985/1990), r.: Copel Moscu. 
Filmele au fost prezentate de curatoarea Adina Brădean.

22-25 octombrie / Participarea Marinei Hanganu, regizor şi 
artist interdisciplinar, la Festivalul Bloomsbury de la Londra, 
cu performance-ul Before Sunset/After Sunrise. Tema ediţiei 
2015 a festivalului a fost „lumina“. Performance-ul interactiv 
al marinei Hanganu şi-a propus să examineze, printr-o 
formulă inedită, modul în care londonezii se raportează la 
lumina solară în comparaţie cu locuitorii altor mari oraşe 
ale lumii, care sunt factorii ce influenţează cantitatea şi 
calitatea luminii naturale pe care o percepem (poziţia 
pe glob, clima, arhitectura urbană, stilul de viaţă etc.) şi 
ce rol joacă intensitatea luminii în viaţa urbană de zi cu zi. 
Performance-ul a fost realizat în sistem de „unu la unu“, cu 
ajutorul legăturilor video pe internet. Astfel, 18 londonezi 
au fost legaţi, prin videotelefon, de câte un performer din 
Bucureşti, Gdansk, Portland, Melbourne, Perth, Sydney şi New 
York, care le-a ghidat traseele prin cartierul Bloomsbury şi 
prin împrejurimi. Prin acţiunea comună a celor 7 performeri şi 
a participanţilor din Londra, au rezultat patru situaţii de viaţă 
urbană influenţate de intensitatea luminii, corespunzătoare 
diferitelor momente ale zilei. Proiectul s-a desfăşurat sub 
mentoratul artistic al lui Philip Parr, regizor de teatru şi de 
operă şi directorul Shakespeare International York Festival.

Mark Cousins, artistul şi promotorul cultural richard demarco, 
prozatorul şi jurnalistul James Meek, precum şi scriitoarea şi 
animatoarea culturală Peggy Hughes. Prezenţa E.S. Mihnea 
Motoc, aflat la prima vizită oficială în scoţia, a asigurat 
programului un nivel protocolar înalt şi a subliniat importanţa 
diplomatică a iniţiativei. Zilele Culturii Române la Edinburgh 
au fost realizate în parteneriat cu Ambasada României 
la Londra şi Biroul Consular al României la Edinburgh şi cu 
sprijinul mai multor parteneri instituţionali scoţieni şi români, 
precum Demarco European Art Foundation, Universitatea 
din Edinburgh, Cinematograful Filmhouse, Scottish Storytelling 
Centre, Centrul Cultural Summerhall, Teatrul Naţional din 
Bucureşti şi Centrul Naţional al Cinematografiei. Programul 
a generat un impact mediatic deosebit, evenimentele din 
cadrul „Zilelor Culturii Române” fiind menţionate, recenzate 
sau recomandate de cele mai influente organisme de presă 
scrisă, audio-video şi on-line din Edinburgh. 

19 octombrie / Pianistul Szekely Attila şi violistul Mircea 
Belei în concert la St-Martin-in-the-Fields. seria de concerte 
organizate de Institutul Cultural Român de la Londra în 
parteneriat cu St-Martin-in-the-Fields s-a reluat, la începutul 
sezonului de toamnă, cu un recital oferit de pianistul Szekely 
Attila şi violistul Mircea Belei. Programul a inclus lucrări 
cunoscute de Max Bruch şi Dmitri Şostakovici.

21 octombrie / Celebrarea unui secol de la înfiinţarea 
prestigioasei Şcoli de Studii Slavonice şi Est Europene (UCL-
SSEES) din cadrul University College London, prin intermediul 
unei serii de proiecţii de film. Programul de studii româneşti al 
Universităţii, dotat cu o bogată bibliotecă de carte ştiinţifică 
şi beletristică, este destinaţia principală a oricărui britanic 
care doreşte să se iniţieze în limba, cultura şi istoria României. 
În 2015, SSEES a aniversat100 de ani de la înfiinţare, printr-o 
serie de conferinţe şi dezbateri, expoziţii şi evenimente 
multidisciplinare. Printre acestea s-a numărat şi un festival de 
film în care au fost prezentate producţii est-europene, realizat 
cu sprijinul British Film Institute (BFI) şi al mai multor institute 
culturale şi ambasade. Institutul Cultural Român de la Londra, 
implicat de mai mulţi ani într-o strânsă colaborare cu SSEES şi 
profesorii săi, a sprijinit componenta românească a festivalului, 
care a debutat cu un proiect dedicat documentarelor 
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Gellu Naum, lansând astfel o invitaţie la lectura extinsă şi 
la descoperirea sau redescoperirea unuia dintre cei mai 
importanţi poeţi români. Selecţia cuprinde fragmente din 
volumele Athanor and Other Pohems, traducere semnată 
de MARGENTO (Chris Tanasescu) şi Martin Woodside şi 
publicată în 2013 de editura americană Calypso Editions, 
Vasco da Gama şi alte poheme.Vasco da Gama and Other 
Pohems, în traducerea lui Alistair Ian Blyth şi apărut la editura 
Humanitas în 2007, precum şi versiunea în limba engleză a 
poemului Călătoria cu Stelică, inclusă în numărul dedicat 
poeziei româneşti de prestigioasa revistă literară britanică 
Modern Poetry in Translation în anul 2013 şi semnată de 
Claudiu Komartin şi Stephen Watts. Întreaga selecţie poate 
fi accesată gratuit pe site-ul Institutului Cultural Român de la 
Londra. Seara literară a debutat cu proiecţia filmului Orbirea 
voluntară în regia lui Marian Baciu, o evocare a lui Gellu 
Naum prin intermediul mărturiilor câtorva dintre cei mai de 
seamă oameni de cultură, apropiaţi ai poetului. A putut fi 
vizionată, de asemenea, expoziţia de fotografie „Gellu Naum: 
Drumeţul incendiar“, realizată de Institutul Cultural Român 
de la Londra cu sprijinul Fundaţiei Gellu Naum şi deschisă cu 
această ocazie. Expoziţia a prezentat instantanee din viaţa 
scriitorului şi o selecţie de texte provenite din traducerile 
în limba engleză ale poemelor lui Naum, mai multe poezii 
dedicate acestuia, din volumul Pentru Gellu Naum/For 
Gellu Naum, publicat de Editura LiterNet în 2003, precum şi 
mărturisiri ale câtorva dintre cei care l-au cunoscut. După 
încheierea programului special organizat de Institutul Cultural 
Român de la Londra, expoziţia a fost prezentată la Bucureşti, 
în cadrul serii de lectură dedicată Centenarului Gellu Naum 
de către Fundaţia Gellu Naum, la Librăria Cărtureşti Verona.

30 octombrie-1 noiembrie / Transmiterea în sistem 
livestreaming, la sediul Institutului Cultural Român de la 
londra, a două spectacole din Festivalul Naţional de teatru 
2015: Steaua fără nume de Mihail Sebastian şi Bizoni. Fabula 
Urbană #2 după Pau Miró. Steaua fără nume, director de 
scenă: Victor Ioan Frunză, este o producţie a Centrului 
Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu din Bucureşti, iar 
Bizoni Fabula urbană #2, în regia lui radu afrim, o producţie 
a Teatrului Naţional „radu stanca“ din Sibiu, în regia lui 
Radu Afrim. Ambele spectacole au fost subtitrate în limba 

24-29 octombrie / „Gellu Naum: Drumeţul incendiar“ – 
program de celebrare a 100 de ani de la naşterea ultimului 
mare suprarealist european, prin teatru, literatură, film şi 
fotografie. În 24 octombrie, la Leicester Square Theatre, a avut 
loc o reprezentaţie a spectacolului „N(AUM)”, cu Oana Pellea 
şi Cristina Casian, în regia Marianei Cămărăşan. Scenografia 
montării este semnată de Vladimir Turturică, luminile de 
Ştefan Vasilescu, iar sunetul de Horea Murgu. Spectacolul 
se bazează pe un colaj de fragmente de poezie, proză, 
interviuri şi amintiri ce reconstituie cu fidelitate imaginarul de 
o originalitate frapantă al unuia dintre marii creatori europeni 
ai secolului XX. O producţie unteatru găzduită la Bucureşti 
de Teatrul Metropolis şi realizată cu ajutorul Raiffeisen Bank 
şi al Fundaţiei Gellu Naum, spectacolul a fost prezentat la 
Londra cu sprijinul Guvernului României şi al Institutului Cultural 
Român. A urmat, în 29 octombrie, la sediul Institutului Cultural 
Român de la londra, o seară literară cu Simona Popescu, 
Stephen Watts şi Andreea Păduraru, însoţită de o proiecţie de 
film şi un vernisaj. Scriitoarea şi criticul literar Simona Popescu, 
unul dintre cei mai avizaţi naumologi, a intrat în dialog cu 
poetul şi traducătorul britanic Stephen Watts. Conversaţia a 
fost punctată de lectura, în limba engleză, a câtorva dintre 
cele mai reprezentative poeme naumiene, în interpretarea 
actriţei Andreea Păduraru. Cu acest prilej, Institutul Cultural 
Român de la Londra a pus la dispoziţia cititorilor străini, în 
versiune digitală e-book, o selecţie semnificativă din cele 
mai reuşite traduceri în limba engleză ale poemelor lui 

24 octombrie / ,,Centenarul Gellu Naum la ICR Londra”: 
spectacolul N(AUM), cu Oana Pellea şi Cristina Casian, la 

Leicester Square Theatre  
© Inno Brezeanu
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4 noiembrie / Proiecţia filmului Moartea domnului Lăzărescu 
(r. Cristi Puiu), în cadrul Sezonului de film românesc de la 
Edinburgh, curatoriat de criticul şi cineastul Mark Cousins. 
La cinematograful de artă Filmhouse din Edinburgh au 
continuat proiecţiile cinematografice din seria „Mark Cousins 
prezintă“. După multiplu-premiatul Aferim! şi clasicul Nunta 
de piatră, al treilea film din serie a fost Moartea domnului 
Lăzărescu, al regizorului Cristi Puiu, care s-a aflat la originea 
aşa-numitului Noul Val cinematografic românesc.  

5 noiembrie / Concertul violonistei Clara Cernat şi al 
pianistului Thierry Huillet în Seria „Concertelor Enescu“, 
la sediul Institutului Cultural Român de la Londra. În luna 
noiembrie, Seria „Concertelor Enescu“ a beneficiat de 
prezenţa unuia dintre cele mai apreciate cupluri din muzica 
clasică contemporană, alcătuit din violonista româncă 
Clara Cernat şi pianistul şi compozitorul francez Thierry 
Huillet. Cei doi muzicieni au prezentat un bogat program de 
capodopere romantice şi post-romantice. Concertul, care a 
avut loc la doar şase zile după incendiul din Clubul Colectiv 
din Bucureşti, a fost dedicat victimelor cumplitei tragedii, iar 
înainte de începerea programului s-a ţinut un moment de 
reculegere.

6-7 noiembrie / Conferinţa Internaţională a angliştilor 
Români, ediţia a III-a, singura manifestare de această factură 
organizată în afara graniţelor ţării. Evenimentul, găzduit 
de sediul reprezentanţei pe toată durata zilei de vineri, 6 
noiembrie, şi de renumitul King’s College în cea de-a doua zi, a 
fost organizat împreună cu Universitatea de Vest din Timişoara 
şi Societatea Română de Anglistică şi Americanistică, 
precum şi cu Centrul Shakespeare al King’s College. Sub titlul 
„Shakespeare – Memory and Commemoration”, conferinţa 
din acest an a reunit, pe lângă cunoscuţi shakespeareologi 
din România, precum profesoarele Pia Brânzeu şi reghina 
Dascăl de la Universitatea de Vest din Timişoara, Mădălina 
Nicolaescu de la Universitatea din Bucureşti şi monica 
Chesnoiu de la Universitatea din Constanţa, cercetători 
şi personalităţi academice din Marea Britanie, Polonia, 
Japonia, Turcia, Ungaria, Cehia, Africa de Sud, Serbiaşi 
Taiwan. Invitatul special evenimentului a fost prof. Gordon 
McMullan, membru fondator al London Shakespeare Centre 
de la King’s College, care a deschis, în plen, conferinţa cu 

engleză, oferind publicului britanic o nouă modalitate de a 
intra în contact cu produse culturale româneşti de cea mai 
bună calitate.

NOIEMBRIE

3-6 noiembrie / Expoziţia „Transylvanian Landscape ”a artistei 
britanice Clare Inskip la sediul Institutului Cultural Român de la 
Londra. Vernisajul s-a bucurat de prezenţa Alteţei sale regale 
Prinţul Harry – a doua vizită pe care un membru al Casei 
Regale britanice o face în Belgrave Square nr. 1 după ce, în 
luna mai a anului 2014, Alteţa Sa Regală Prinţul Charles a fost 
înaltul oaspete al Festivalului „Transilvania“, un eveniment 
de anvergură organizat de Fundaţia româno-britanică 
ADEPT, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Londra 
şi al Ambasadei României în Marea Britanie. Prinţul Harry a 
fost primit de E.S. Mihnea Motoc, ambasadorul României, şi 
de Dorian Branea, directorul Institutului Cultural Român de la 
Londra. La finalul vizitei, care a avut un caracter neprotocolar, 
directorul Institutului Cultural Român de la Londra i-a dăruit 
oaspetelui, pentru a marca evenimentul, albumul Reşedinţe şi 
familii aristocrate din România, publicat de Editura Institutului 
Cultural Român. Alături de Prinţul Harry, la vernisaj a participat 
un public foarte numeros, alcătuit din reprezentanţi de 
seamă ai establishment-ului britanic. „Peisaje transilvănene“ 
cuprinde un set de 60 de picturi şi câteva sculpturi inspirate 
de călătoriile artistei Clare Inskip în Transilvania şi de fascinaţia 
sa pentru spaţiul românesc. Pentru a completa această 
incursiune vizuală în universul rural românesc, în data de 4 
octombrie a avut loc, de asemenea la sediul reprezentanţei, 
o conferinţă organizată împreună cu Fundaţia ADEPT şi 
susţinută de dr. John Akeroyd, celebru botanist şi consilier 
al Prinţului Charles, care a vorbit numerosului public britanic 
prezent despre importanţa conservării speciilor florale din 
Munţii Carpaţi. Expoziţia artistei Clare Inskip face parte  
dintr-un şir de evenimente prin care Institutul Cultural Român 
de la Londra îşi propune să pună în valoare patrimoniul 
istoric şi natural al României prin intermediul operelor unor 
artişti britanici, plasticieni, fotografi sau autori de carte de 
călătorie. 
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finalul evenimentului, Edmund de Waal şi-a lansat cea mai 
recentă apariţie editorială, „The White Road“, inspirată de 
asemenea din opera celaniană. Seara a continuat cu cel 
de-a doilea eveniment, menit să reflecte personalitatea 
complexă a lui Paul Celan: o combinaţie de muzică, poezie 
şi artă. Aurora Orchestra, una dintre cele mai inovative şi 
originale orchestre camerale britanice, a interpretat câteva 
creaţii rezultate din fascinaţia pentru poezia lui Paul Celan, 
printre care cea mai nouă lucrare a compozitorului Martin 
Suckling, Psalm. Concertul a fost punctat de intervenţii ale 
traducătoarei Karen Leeder şi ale lui Edmund de Waal, 
care au completat portretul poetului, şi de lectura câtorva 
dintre cele mai cunoscute poezii semnate de acesta, în 
interpretarea actorului Henry Goodman.

16-27 noiembrie / Expoziţia de fotografie „Transylvania in 
Transition“ semnată de Simon Brown, la sediul reprezentanţei. 
Expoziţia de fotografie „Transilvania în tranziţie“ a artistului 
britanic Simon Brown a fost dedicată vieţii de zi cu zi în 
comunităţile săseşti din centrul României. Proiectul a fost 
realizat cu sprijinul Global Heritage Fund UK, organizaţie a 
cărei principală misiune este aceea de a proteja, conserva 
şi promova patrimoniul cultural în diferite ţări ale lumii. Au 
fost expuse 25 de fotografii ce propun o incursiune vizuală 
în existenţa saşilor din România, o comunitate ancestrală, 
creatoarea unui patrimoniu material şi cultural extrem de 
valoros, care se stinge încet prin îmbătrânire şi emigraţie. 

lucrarea „Shakespeare and the Cultures of Commemoration: 
The 1916 Tercentenary“.

7 noiembrie / Proiecţia filmului Closer to the Moon (r. Nae 
Caranfil), în deschiderea Festivalului Filmului Evreiesc din 
Marea Britanie. În 7 noiembrie, la British Film Institute din Londra, 
a avut loc deschiderea celei de-a XIX-a ediţii a Festivalul 
Filmului Evreiesc din Marea Britanie, cu proiecţia de gală a 
filmului Mai aproape de lună/ Closer to the Moon. Alegerea 
a reprezentat o premieră în istoria festivalului, şi anume 
selectarea unui film românesc, cu un subiect inspirat de istoria 
recentă a României, ca proiecţie inaugurală. Evenimentul s-a 
derulat în prezenţa regizorului Nae Caranfil, a câtorva actori 
din distribuţie şi a producătorilor. Festivalul Filmului Evreiesc 
este unul dintre cele mai ample şi mai cunoscute festivaluri 
de film străin din Marea Britanie, incluzând, timp de 16 zile, 80 
de filme prezentate în cinci oraşe. 

12 noiembrie / Paul Celan, celebrat la Kings Place, printr-
un program al Institutului Cultural Român de la Londra, Poet 
in the City şi Aurora Orchestra. Programul a inclus două 
evenimente, „Paul Celan: The Romanian Context“ şi „Paul 
Celan: Sounds and Visions“, care s-au desfăşurat în seara 
aceleiaşi zile la Kings Place, unul dintre cele mai dinamice 
centre culturale din capitala britanică. Invitaţii speciali în 
cadrul primului eveniment din program, intitulat „Paul Celan 
în context românesc“, au fost scriitoarea şi traducătoarea 
Grete Tartler, unul dintre cei mai avizaţi specialişti în opera lui 
Celan, şi artistul şi scriitorul britanic Edmund de Waal, renumit 
în întreaga lume pentru instalaţiile sale de porţelan de mari 
dimensiuni şi autor al volumului de proză memorialistică The 
Hare with Amber Eyes, câştigătorul Premiului Ondaatje al 
Societăţii Regale de Literatură în anul 2011. Aceştia au vorbit 
despre viaţa şi opera marelui poet, Edmund de Waal făcând 
referire la receptarea lui Celan în Marea Britanie şi, desigur, 
la influenţa pe care acesta a exercitat-o asupra creaţiei sale, 
în timp ce Grete Tartler a oferit celor prezenţi o incursiune în 
perioada petrecută de Paul Celan în România, evidenţiind 
dimensiunea românească a operei acestuia. Discuţia, 
care s-a bucurat de un public numeros, a fost moderată 
de traducătoarea Karen Leeder, profesor de literatura 
germană modernă la New College, Universitatea Oxford. La 

12 noiembrie / Evenimentul “Paul Celan: Contextul românesc”, 
organizat împreună cu Poet in the City la Kings Place - dialog între 
scriitorii Grete Tartler şi Edmund de Waal  
© ICR Londra



149

Niţe şi pianista Ancuţa Niţe l-au susţinut în capitala Scoţiei, 
într-una dintre cele mai frumoase catedrale ale oraşului, 
St. John’s Church. Membrii corpului diplomatic acreditat la 
Edinburgh, reprezentanţii marcanţi ai comunităţii româneşti 
din Scoţia, dar şi publicul meloman britanic au fost invitaţi să 
se bucure de un program alcătuit din arii celebre semnate de 
Mozart, Puccini, Bellini sau Verdi, dar şi din numeroase creaţii 
româneşti foarte rar cântate în spaţiul britanic, semnate, 
printre alţii, de Nicolae Bretan, George Stephănescu, 
Gheorghe Dima şi Paul Constantinescu. Seara de gală a fost 
organizată în parteneriat cu Ambasada României în Marea 
Britanie, prin Biroul Consular al României la Edinburgh, şi a fost 
urmată de o recepţie. 

DECEMBRIE 

1 decembrie / Violonistul Bogdan Costache şi pianista 
Andrada Brisc în concert la St Marin-in-the-Fields. Concertul a 
încheiat seria celor şapte evenimente româneşti organizate 
la St Martin-in-the-Fields în anul 2015. Programul recitalului a 
cuprins lucrări de Milstein, Enescu, Brahms, Sarasate şi Bazzini, 
culminând cu emoţionanta Baladă a lui Ciprian Porumbescu. 

3 decembrie / Continuând evenimentele dedicate Zilei 
Naţionale, în Sala „Enescu“ a Institutului Cultural Român 
de la Londra a avut loc recitalul de gală al mezzosopranei 
Viorica Cortez, legendara muziciană supranumită „Carmen 

Vernisajul expoziţiei a avut loc în 17 noiembrie, fiind urmat, 
a doua zi, de un dialog despre destinul satelor săseşti în 
contextul modernizării, avându-i ca protagonişti pe câţiva 
dintre cei mai activi susţinători ai patrimoniului rural din 
România: William Blacker, autorul cărţii Along the Enchanted 
Way: A Story of Love and Life in Romania şi fondatorul Anglo 
Romanian Trust for Traditional Architecture, dr. John Akeroyd, 
botanist şi consilier al Prinţului Charles, Nat Page, directorul 
Fundaţiei ADEPT, Rosemary Barron, scriitoare şi jurnalistă, 
autoarea a numeroase articole despre Transilvania, printre 
care Transylvania: A Modern Food Story, şi Oli Broom, 
fondatorul companiei de turism The Slow Cyclist. Discuţia, 
deschisă de directorul Institutului Cultural Român de la 
Londra, a fost moderată de artistul Tim Scott Bolton, cunoscut 
promotor al patrimoniului natural şi cultural românesc.

26 noiembrie / Lansarea volumului de memorii ale lui George 
tomaziu, The Witness. Institutul Cultural Român de la Londra 
a organizat lansarea volumului The Witness, recent publicata 
traducere în limba engleză a Jurnalului unui figurant, semnat 
de George Tomaziu, personaj fascinant al exilului românesc, 
nepot al lui George Enescu, pictor de talent şi figură eroică 
a rezistenţei antinaziste şi, după război, antisovietice. 
Lansarea a avut loc la sediul din Belgrave Square nr. 1, în 
prezenţa traducătoarei, Lady Jane Reid, a scriitorului Alan 
Judd, şi a fiului memorialistului, Georges Tomazi. Jurnalul 
unui figurant, scris în limba franceză la Paris, între anii 1976-
1989, şi publicat în limba română la Editura Univers (1995), în 
traducerea Marianei şi a lui Gabriel Mardare, este o mărturie 
încărcată de tâlc despre o perioadă istorică complicată, 
plină de momente tragice şi alegeri dificile, dar şi un excurs 
personal, ce sondează intimitatea unui artist veritabil. O 
parte impresionantă a jurnalului este dedicată celor 13 ani 
de detenţie politică, începând cu arestarea şi anchetarea lui 
George Tomaziu şi continuând cu anii de umilinţe şi privaţiuni 
în penitenciarele aiud şi Jilava. 

28 noiembrie / Recital de gală al sopranei Roxana Niţe şi al 
pianistei Ancuţa Niţe, la Edinburgh, cu ocazia Zilei Naţionale. 
Evenimentele pe care reprezentanţa de la Londra le-a 
dedicat anul acesta sărbătoririi Zilei Naţionale a României au 
debutat cu un recital extraordinar pe care soprana Roxana 

28 noiembrie / Recitalul de gală al sopranei Roxana Niţe şi al 
pianistei Ancuţa Niţe la St John’s Church din Edinburgh, dedicat 
Zilei Naţionale a României 
© Ileana Iacobescu
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10 decembrie / Lansarea antologiei How to Explain the History 
of Communism to Mental Patients and Other Plays de matei 
Vişniec la Institutul Cultural Român de la Londra. Lansarea 
a fost însoţită de un fragment dintr-o montare teatrală, un 
dialog şi o lectură – toate reunite într-un eveniment dedicat 
cunoscutului dramaturg Matei Vişniec, cu ocazia publicării 
primei sale antologii de autor în limba engleză, How to 
Explain the History of Communism to Mental Patients and 
Other Plays, la prestigioasa editură Seagull Books. În debutul 
serii, compania teatrală londoneză „Rouge 28“ a prezentat 
o versiune prescurtată a piesei Frumoasa călătorie a urşilor 
panda, în regia lui Paul Piris şi în interpretarea actorilor 
George Xander şi Geraldine Whitfield. A urmat o conversaţie 
despre opera lui Matei Vişniec, despre statutul culturii în 
România comunistă şi în România contemporană, dar şi 
despre provocările transpunerii creaţiilor teatrale în contexte 
culturale diferite. Alături de celebrul dramaturg, care nu s-a 
ferit nici de mărturisiri foarte personale şi nici de observaţii 
percutante despre lumea contemporană, au intervenit 
cunoscutul critic de teatru Ian Herbert, vechi admirator al 
dramaturgiei româneşti, şi traducătoarea şi cercetătoarea 
Jozefina Komporaly, editoarea antologiei. Discuţia a 
fost moderată de regizoarea britanică Faynia Williams, 
directoarea artistică a Brighton Theatre, care a împărtăşit 
celor prezenţi propria sa fascinaţie pentru scrierile lui Matei 
Vişniec, încununată de montarea piesei Femeia ca un 
câmp de luptă în războiul din Bosnia, în urmă cu mai bine de 
zece ani. Seara s-a sfârşit, tot în cheie dramatică, cu lectura 
în limba engleză a câtorva fragmente din piesa Teatru 
descompus, în interpretarea actriţei Anamaria Marinca. 

12 decembrie / Sărbătoarea Pomului de Crăciun, un 
eveniment tradiţional dedicat cu precădere copiilor din 
comunitatea românescă din Marea Britanie. Ca şi în anii 
precenţi, evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural 
Român din Londra, împreună cu Ambasada României la 
Londra, în cadrul programului ,,Acasă în Belgrave Square“, 
program ce urmăreşte să contribuie la conservarea identităţii 
culturale a românilor din diaspora britanică. Programul 
a început cu colinde cântate de Grupul Psaltic „Nectarie 
Protopsaltul“ din Bucureşti şi a continuat cu momente artistice 

a secolului XX“. Marea cântăreaţă a prezentat, cu 
acompaniamentul pianistei Alina Pavalache, un program 
de lied-uri şi arii de George Enescu, Henry Purcell, Ottorino 
Respighi, Franz Liszt, Franz Schubert, Achim Stoia ş.a. 
Evenimentul a încheiat seria din anul 2015 a „Concertelor 
Enescu“, program permanent al Institutului cu o cadenţă 
aproape lunară, organizat neîntrerupt începând cu anul 2007 
în parteneriat cu Societatea Enescu din Marea Britanie. Din 
public au făcut parte diplomaţi, oameni de cultură, lideri ai 
comunităţii româneşti, dar şi mulţi melomani britanici. Seara 
s-a deschis cu o alocuţiune a directorului Institutului Cultural 
Român de la Londra, recitalul fiind urmat de o recepţie, 
oferită cu sprijinul Ambasadei României la Londra. 

7-14 decembrie / „Mark Cousins prezintă“: continuarea 
Sezonului de film românesc la Edinburgh. Între 14 octombrie 
şi 14 decembrie, au avut loc, în Edinburgh, la cinematograful 
de artă Filmhouse şi la Centrul Cultural summerhall, cinci 
proiecţii de filme româneşti, ca parte a unui sezon curatoriat 
de renumitul regizor şi istoric de film Mark Cousins. În luna 
decembrie, programul a inclus Operaţiunea Monstrul (r. 
Manole Marcus), şi Trecătoarele iubiri (r. Malvina Urşianu). 
Ultimele două filme din serie au fost  prezentate împreună cu  
scurtmetrajul Scurtă istorie,  r.:  Ion Popescu-Gopo. 

4 decembrie / Ziua Naţională sărbătorită la ICR Londra: recitalul 
de gală al mezzosopranei Viorica Cortez şi al pianistei Alina 

Pavalache, în seria ,,Concertelor Enescu” 
© Răzvan Dănăilă
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la evenimentele curente ale Institutului. În acelaşi timp, în 
Galeria „Brâncuşi” a acestuia, oaspeţii au putut să admire 
expoziţia de fotografie „Români din Londra” – o galerie de 
portrete ale românilor care trăiesc în capitala britanică, 
datorată fotografului Ion Paciu. Seara a avut şi o componentă 
muzicală, oferită de DJ Nico de Transilvania, şi s-a încheiat 
cu o recepţie. La eveniment au luat parte reprezentanţi ai 
instituţiilor administraţiei locale ale City of Westminster, ai mai 
multor organizaţii culturale britanice partenere, numeroşi 
prieteni şi susţinători ai României şi ai misiunilor româneşti de 
la Londra, precum şi locuitori ai cartierului Belgravia, în care 
se găseşte Institutul, şi membri ai comunităţii româneşti din 
capitala britanică.

17 decembrie / Concertul Orchestrei Filarmonicii de Cameră 
a Londrei (Philharmonic Chamber Orchestra of London), sub 
bagheta lui Christopher Petrie, la Cadogan Hall. Concertul a 
avut în program Rapsodia română nr. 2 de George Enescu, 
precum şi Concertul nr. 2 pentru pian de Serghei Rahmaninov 
şi Simfonia Carpatica a compozitorului româno-britanic 
Călin Humă, interpretată în primă audiţie. În deschiderea 
evenimentului, care s-a bucurat de un public de peste 900 
de persoane, directorul Institutului Cultural Român de la 
Londra, Dorian Branea, a adresat un cuvânt de bun venit, 
punctând sprijinul acordat de Institutul Cultural Român şi 
mulţumind tuturor celor implicaţi în organizarea şi susţinerea 

ale copiilor de la şcolile româneşti „Junior International“ şi 
„AlexZ Educational“, care au prezentat cântece, poezii şi 
scenete, sub îndrumarea coordonatoarelor Daniela Viţelaru 
şi Veronica Costache. Publicul s-a putut delecta şi cu 
programul unui iluzionist. Sărbătoarea a culminat cu sosirea 
lui Moş Crăciun care a împărţit daruri copiilor, oferite cu 
sprijinul sponsorilor Cărţi Româneşti, Eastlines, Ileana Artisans, 
Levenes Solicitors şi TransferGo.

12-13 decembrie / Turneul Grupului „Nectarie Protopsaltul“ 
din Bucureşti la Londra, în cadrul programului „Acasă în 
Belgrave Square“. La mijlocul lunii decembrie, Institutul 
Cultural Român din Londra împreună cu Parohia „Sf. 
Gheorghe“ din Londra au organizat trei concerte de colinde 
şi imnuri bizantine, susţinute de Grupul Psaltic „Nectarie 
Protopsaltul“ din Bucureşti, unul dintre cele mai valoroase 
ansambluri muzicale corale româneşti. După apariţia de la 
sediul Institutului cu ocazia Sărbătorii Pomului de Crăciun, 
în seara de 12 decembrie, corul a concertat la Biserica „Sf. 
Gheorghe“, unde, timp de o oră, a prezentat un program de 
colinde şi imnuri din marea tradiţie bizantină şi ortodoxă. În 
ultima zi a turneului, pe 13 decembrie, grupul a participat, în 
strană, la Liturghia de la aceeaşi biserică.

16 decembrie / Evenimentul de inaugurare a clădirii renovate 
a Institutului Cultural Român din Londra şi marcarea sfârşitului 
de an. Institutul Cultural Român de la Londra a organizat un  
eveniment special pentru a sărbători încheierea lucrărilor 
de renovare la exteriorul sediului din Belgrave Square nr. 
1, precum şi pentru a marca încheierea unui an bogat în 
evenimente de promovare a culturii române. Seara a avut 
ca moment principal un spectacol de video-mapping, 
realizat de artistul vizual Ion Cotenescu (VJ Cote), care a 
pus în evidenţă atât frumuseţea clădirii, cât şi bogata ei 
istorie. Proiecţia a folosit contururile şi elementele decorative 
ale palatului pentru a spune povestea construcţiei clădirii, 
a primilor locatari şi a diplomaţilor care au contribuit la 
achiziţionarea ei, ca Nicolae Titulescu, sau au lucrat aici 
de-a lungul anilor, ca Matila Ghyka, Brutus Coste ori Mircea 
Eliade. În plus, faţada secundară a fost îmbrăcată, cu spoturi 
luminoase, în culorile naţionale ale României. Nu au lipsit, 
proiectate în holul de la intrarea în Institut, nici imaginile de 

16 decembrie / Inaugurarea sediului renovat 
al ICR Londra
© ICR Londra
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19-20 decembrie / Nicolas Simion şi Hannes Riepler Trio la 
Vortex Jazz Club din Londra. Unul dintre cei mai renumiţi 
muzicieni români de jazz, saxofonistul Nicolas Simion, a 
revenit, împreună cu Hannes Riepler Trio, format din Hannes 
Riepler (chitară), Mick Coady (contrabas) şi Jon Scott (tobe), 
pe scena cunoscutului Vortex Jazz Club. Programul a cuprins 
mai ales prelucrări de jazz după colinde şi cântece de 
Crăciun, extrase de pe cel mai recent album al saxofonistului, 
Romanian Christmas Songs, care a şi fost lansat cu această 
ocazie.

proiectului. Concertul de la Cadogan Hall a încheiat suita 
de evenimente de promovare muzicală desfăşurată de 
reprezentanţa londoneză în 2015, care a debutat, la 
începutul anului, cu „Luna Enescu la Londra“ – program al 
cărui punct culminant a fost prezentarea Simfoniei a III-a de 
George Enescu de către London Philharmonic Orchestra 
(LPO) la Royal Festival Hall, sub bagheta lui Vladimir Jurowski, 
devenit între timp director artistic al Festivalului Enescu – şi 
a continuat cu cele aproximativ 25 de recitaluri şi concerte 
lunare organizate în sala proprie, în cadrul Seriei „Concertelor 
Enescu“, dar şi pe scene muzicale de prim rang, precum St  
Martin-in-the-Fields şi St James’s Church Piccadilly.

17 decembrie / Concertul Orchestrei Filarmonicii de Cameră a Londrei 
© Răzvan Dănăilă
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pentru a celebra 165 de la naşterea poetului Mihai Eminescu, 
Institutul Cultural Român de la Madrid a organizat prezentări 
şi ateliere de traducere din opera poetului. Evenimentele 
au avut loc la sediul institutului şi au fost coordonate de 
traducătorii Dana Giurcă, Angelica Lambru şi Ricardo 
Alcantarilla Martínez. Ricardo Alcantarilla Martínez, profesor 
şi traducător, autorul unei teze de doctorat despre proza lui 
Eminescu la Universitatea Complutense din Madrid şi un bun 
cunoscător al limbii române, a inaugurat evenimentul cu o 
introducere în contextul cultural şi istoric în care a trăit poetul 
Mihai Eminescu. În ziua următoare, Dana Giurcă, cea care 
a tradus împreună cu José Manuel Lucía opera poetică a 
lui Eminescu în limba spaniolă (Editura Catedra, 2004, ediţie 
bilingvă), a vorbit publicului despre dificultăţile traducerii 
operei eminesciene. Conferinţele au fost urmate de ateliere, 
în scopul promovării operei autorului român şi al traducerii 
acesteia în limba spaniolă. Poemele traduse (rezultatele 
atelierelor) au fost ulterior publicate pe pagina web a 
Institutului Cultural Român de la Madrid. La atelierele de 
traducere s-au înscris atât români, cât şi spanioli interesaţi de 
traduceri şi de opera lui Eminescu, elevi ai cursurilor de limba 
română organizate de Institutul Cultural Român de la Madrid 
şi ai seminarului de traductologie organizat în colaborare 
cu Universitatea Complutense din Madrid. Ce-a de-a treia 
coordonatoare a atelierelor, Angelica Lambru, este scriitoare 
şi traducătoare, autoarea unei antologii bilingve de poezie 
românească contemporană, Zidul tăcerii. 

23-24 ianuarie / Două reprezentaţii ale Teatrului Naţional 
„Radu Stanca“ din Sibiu, la Teatro de La Abadía din Madrid, 
cu spectacolul Solitaritate, creat de Gianina Cărbunariu. 
spectacolul Solitaritate a fost prezentat în secţiunea oficială a 
Festivalului de la Avignon din 2014, fiind nominalizat de presa 
de specialitate ca unul dintre spectacolele emblematice 
ale ediţiei, care s-a dorit a fi una politică, curajoasă, care să 
celebreze democraţia şi diversitatea. 

FEBRUARIE

17 februarie / Prezentarea volumului Lecturas subjetivas, 
afinidades selectivas / Lecturi subiective, afinităţi selective 
de Dan Munteanu Colán, editura Ediciones de la Discreta, 

IANUARIE 

1-11 ianuarie / Ciclu de film românesc la Barcelona, cu 
ocazia împlinirii a 25 de ani de la Revoluţia din 1989, la 
Filmoteca de Catalunya. Filmele proiectate în luna ianuarie 
au fost: Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu (r. Andrei Ujică, 
1 şi 6 ianuarie), A fost sau n-a fost? (r. Corneliu Porumboiu, 2 
ianuarie), Videogramele unei revoluţii (r. Harun Farocki, Andrei 
Ujică, 2 ianuarie), Hârtia va fi albastră (r. Radu Muntean, 3 
ianuarie), Marele jaf comunist (r. Alexandru Solomon, 3 şi 
10 ianuarie), Afacerea Tănase. Leapşa pe murite (r. Ionuţ 
Teianu, 4 şi 7 ianuarie), Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii (r. 
Cătălin Mitulescu, 9 şi 11 ianuarie), Balanţa (r. Lucian Pintilie, 
9 şi 11 ianuarie). 

9-29 ianuarie / Festivalul „Zilele filmului românesc“/„Muestra 
de cine rumano“, ediţia a V-a, organizat în colaborare cu 
Filmoteca Española/Cinematograful „Cine Doré“, partener 
deja consacrat al festivalului. Filmele proiectate în luna 
ianuarie la „Cine Doré“ au fost: Love Building (r. Iulia Rugină, 
9 ianuarie), Roxanne (r. Valentin Hotea, 11 ianuarie), La 
limita de jos a cerului (r. Igor Cobileanski, 10 ianuarie), Quod 
Erat Demonstrandum (r. Andrei Gruzsniczki, 14 ianuarie) 
Domnişoara Christina (r. Alexandru Maftei, 16 ianuarie). 
Filmele proiectate în luna ianuarie la sediul Institutului 
Cultural Român de la Madrid: Emak Bakia baita (Casa 
Emak Bakia) (r. Oskar Alegría, 9 ianuarie), Poziţia copilului / 
Madre e hijo (r. Călin Peter Netzer, 15 ianuarie), Anochece 
en la India (Noaptea vine în India) (r. Chema Rodríguez, 22 
ianuarie), Caníbal (Canibal) (r. Manuel Martín Cuenca, 29 
ianuarie). Programul de la sediu a beneficiat de colaborarea 
Producciones Sin Un Duro, Wanda Visión, Emak Bakia Films şi 
Mod Producciones. 

20-21 ianuarie / Ziua Culturii Naţionale – colocviu şi atelier 
de traducere Eminescu. Cu prilejul Zilei Culturii Naţionale şi 
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la sediul Institutului Cultural Român de la Madrid. Invitaţi, 
alături de autor: Juan Varela-Portas, traducător, profesor 
la Universitatea Complutense din Madrid şi Joaquín Rubio 
Tovar, scriitor, profesor la Universitatea din Alcalá de Henares. 
Partener: Ediciones de la Discreta. 

23 februarie-1 martie / Participare românească la Târgul 
Internaţional de Artă Contemporană ARCOmadrid, la Feria 
de Madrid. Andreea Ciobîcă, participantă în Programul 
principal al târgului, a expus în standul galeriei Ivan. Galeria 
Ivan a mai prezentat şi lucrări semnate de Paul Neagu. Călin 
Dan, critic de artă, curator şi muzeograf, director general 
al Muzeului Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti, 
a participat la o întâlnire cu directori de muzee şi centre 
de artă contemporană din Europa şi America Latină şi 
membri ADACE (Asociaţia de Directori de Muzee de Artă 
Contemporană din Spania). Pe 24 februarie, cu o zi înaintea 
inaugurării Târgului Internaţional de Artă Contemporană 
ARCOmadrid 2015, Institutul Cultural Român de la Madrid, 
cu sprijinul Paul Neagu Estate din Londra şi al Galeriei Ivan, 
a organizat la sediul său o proiecţie a celor mai cunoscute 
performance-uri realizate de Paul Neagu. 

MARTIE

5 martie-9 aprilie / Expoziţia de fotografie „Limbo“ de Iulian 
Zămbrean, curator: Daniel Belinchón, la sediul Institutului 
Cultural Român de la Madrid. Proiectul a făcut parte din 
strategia Institutului Cultural Român de la Madrid de a 
promova artişti români stabiliţi în Madrid, prin organizarea 
de expoziţii şi susţinerea de colaborări cu instituţii de artă 
spaniole. 

18 martie-20 mai / Seminar de traductologie în parteneriat 
cu Universitatea Complutense – cea mai prestigioasă 
universitate publică din Spania, desfăşurat la Facultatea 
de Filologie a Universităţii Complutense şi la sediul Institutului 
Cultural Român de la Madrid. Coordonatorul ştiinţific al 
Seminarului a fost profesoara Eugenia Popeangă Chelaru, 
şefa Departamentului de Limbi şi literaturi romanice de la 
Universitatea Complutense şi conducătoarea Masteratului 
de Studii literare în cadrul aceleiaşi universităţi. Seminarul 

a fost susţinut de Eugenia Popeangă Chelaru (profesor), 
Iuliana Botezan (profesor, Universitatea Complutense), Diego 
Muñoz Carrobles (profesor, Universitatea Complutense 
şi traducător), Cătălina lliescu Gheorghiu (traducător şi 
profesor, Universitatea din Alicante), Ionuţ Vâlcu (ataşat al 
Ambasadei României în Regatul Spaniei), Irina Marin (consul 
al Secţiei consulare a Ambasadei României la Madrid), 
Marian Ochoa de Eribe (traducător şi profesor), José María 
Pallás Ruiz (profesor). 

24 martie / Concertul de jazz Ramona Horvath Trio, la Sala 
de concerte a Institutului Francez de la Madrid, în cadrul 
„Săptămânii francofoniei“. Ramona Horvath a cântat 
alături de muzicienii francezi Nicolas Rageau (contrabas) şi 
Frédéric Sicart (baterie). Repertoriul trioului se bazează pe 
muzică originală de jazz tradiţional, de inspiraţie folclorică 
românească, după modelul creat de maestrul János Kőrössy 
(mentorul şi partenerul de scenă al pianistei). La iniţiativa 
Institutului Francez de la Madrid, concertul a fost inclus şi în 
programul ediţiei a X-a a Festivalului „Ellas Crean“, dedicat 
femeilor artist, care are loc în fiecare an în luna martie la 
Madrid. Parteneri: Ambasada Franţei, Institutul Francez şi 
Festivalul „Ellas Crean“. 

25 martie / Serie de activităţi dedicate operei scriitorului 
Matei Vişniec, organizate în colaborare cu Universitatea din 
Valencia şi cu sprijinul Institutului Francez din Valencia, la 

24 martie / Francofonie 2015, Madrid: Concert de jazz 
Ramona Horvath Trio
© Institut Français Madrid
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un public nou pentru acesta, având în vedere popularitatea 
concursurilor de acest fel în Spania. 

13-24 aprilie / Expoziţia „Patrimoniu artistic moldovenesc 
din secolele al XV-lea şi al XVI-lea“ la Manuel Lekuona Kultur 
Etxea (Centrul de cultură Manuel Lekuona) din Lasarte 
Oria. Institutul Cultural Român de la Madrid a colaborat 
cu Asociaţia Decebal Rumanía Euskadi, Asociaţia Cultura 
Românească – Errumannia Kultura şi cu Primăria din Lasarte 
Oria pentru includerea în programul de activităţi al Centrului 
de cultură Manuel Lekuona a expoziţiei „Patrimoniu artistic 
moldovenesc din secolele al XV-lea şi al XVI-lea“, curator: 
Vlad Bedros, fotografii de Vlad Bedros, Anca Dina, Geanina 
şi Cristian Deciu, Carmen Solomonea. Expoziţia a fost însoţită 
de ateliere pentru copii de diferite vârste, pe teme legate de 
tradiţii şi obiceiuri de Paşte în România. 

19-30 aprilie / Itinerarea expoziţiei „Arhitecţi români creatori 
de patrimoniu cultural“ în şcoli din Brunete, Mostoles şi 
Arroyomolinos. Expoziţia prezintă prin imagini şi text parcursul 
spaţiului construit românesc între 1869 şi 1989 şi a fost itinerată 
în şcoli din Comunitatea Autonomă Madrid, unde se predă 
opţional cursul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, 
organizat de Institutul Limbii Române. Expoziţia „Arhitecţi 
români creatori de patrimoniu cultural“ este realizată în 
colaborare cu Uniunea Arhitecţilor din România, proiectul 
fiind coordonat de prof. dr. arh. Cristina Olga Gociman. 

23 aprilie / Noaptea cărţilor – Aniversare Liviu Rebreanu, la 
sediu. Institutul Cultural Român de la Madrid a organizat, 
cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii, un eveniment 
dedicat aniversării a 130 de ani de la naşterea scriitorului 
Liviu Rebreanu. Institutul Cultural Român a finanţat, prin 
Programul de traduceri TPS (Translation and Support 
Programme), tipărirea unei noi traduceri în limba spaniolă a 
romanului Ciuleandra. La eveniment au fost invitaţi Joaquín 
Garrigós Bueno, traducătorul romanului, Valeria Kovachova, 
editoarea volumului şi Luminiţa Marcu, lector de limbă 
română la Universitatea din Salamanca. Evenimentul a fost 
inclus şi promovat în cadrul seriei de activităţi organizate 
la Madrid, în data de 23 aprilie, sub titulatura „Noaptea 
cărţilor“: lansări, dezbateri, întâlniri cu autori, concerte, 
conferinţe, activităţi ludice adresate copiilor ş.a. Cu această 

Facultatea de Filologie, Traducere şi Comunicare a aceleiaşi 
Universităţi. Au avut loc o prezentare şi o dezbatere la care au 
participat: Xelo Candel, poetă şi profesor la Universitatea din 
Valencia, Angelica Lambru, scriitoare şi traducătoare, Evelio 
Miñano, traducător şi profesor la Universitatea din Valencia 
şi scriitorul Matei Vişniec, şi o lectură dramatizată cu actorii: 
Rafael Núñez Plaza, Juan Carlos Castillejo Ribagorda şi 
Gloria Villalba González, care au prezentat piesa La palabra 
progresa en boca de mi madre sonaba tremendamente 
falsa/Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait 
terriblement faux. Eveniment organizat în cadrul proiectului 
„Rostros de la la Francofonía 2015“. Parteneri: Universitatea 
din Valencia şi Institutul Francez din Valencia. 

26 martie / Seară de film la sediul Institutului Cultural Român 
de la Madrid: proiecţia filmului Love Building. În luna ianuarie 
2015 au avut loc la sediul Institutului Cultural Român de la 
Madrid proiecţii de filme în cadrul celei de-a V-a ediţii a 
Festivalului „Zilele Filmului Românesc“. Întrucât acestea au 
atras un public numeros şi variat şi ţinând cont de succesul 
de care s-au bucurat cele două proiecţii ale filmului Love 
Building (r. Iulia Rugină), la Cinematograful „Cine Doré“, 
Institutul Cultural Român de la Madrid a decis organizarea 
unei proiecţii suplimentare la sediu.

APRILIE

1 aprilie-26 iulie / A treia ediţie a concursului de eseuri în 
limba spaniolă „Povestea unei personalităţi din România“/„La 
historia de una personalidad rumana“. Concursul s-a adresat 
vorbitorilor nativi de limba spaniolă interesaţi de limba şi cultura 
română, participanţii având şansa să câştige un premiu 
care a constat într-o bursă pentru învăţarea limbii române, 
la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească de la 
Braşov, organizate de Institutul Cultural Român în perioada 
1-26 iulie 2015. Câştigătorul concursului a fost Luis Vacas Forns 
pentru eseul El arte de volar. Tema acestei ediţii a concursului 
a fost redactarea unei lucrări despre un personaj marcant din 
cultura şi civilizaţia românească. Prin oferirea bursei, Institutul 
Cultural Român de la Madrid a dorit să stimuleze interesul 
pentru studiul limbii române, în continuarea cursurilor de 
română organizate la Madrid şi Barcelona, dar şi să atragă 
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Arhitecţilor din România şi a educaţiei universitare de 
specialitate.

14-15 mai / Congres „Paul Celan în Spania. Traduceri-
Lecturi-Influenţe“, la Universitatea Extremadura din Cáceres. 
Congresul a fost coordonat de Mario Martín Gijón, doctor 
în filologie hispanică şi profesor la Catedra de Didactică 
– Ştiinţe Sociale, Limbă şi Literatură la Universitatea 
Extremadura şi César Nicolás Rubio, autorul a două volume 
de poezii şi câştigătorul Premiului „Tigre Juan“. Congresul a 
fost structurat în trei secţiuni: 1. „Traduceri“ – s-au analizat 
dificultăţile pe care traducătorul trebuie să le surmonteze 
pentru a transpune în limba spaniolă tensiunea lingvistică şi 
densitatea semantică a poeziei lui Paul Celan; 2. „Lecturi“ – 
a reunit lucrări ce examinează în profunzime opera poetului; 
3. „Influenţe“ – invitaţii au discutat despre receptarea 
operei lui Celan în Spania şi în ţările din America Latină. Lista 
cercetătorilor ale căror lucrări au fost selectate pentru a 
participa la congres, în cadrul fiecărei secţiuni: „Traduceri“: 
Celan traductor y traducido de José Luis Reina Palazón, 
Traduciendo y editando a Paul Celan de Jesús Munárriz, 
Sombras escritas por piedras. Paul Celan traducido por José 
Ángel Valente de Mario Martín Gijón. Mario Martín Gijón a 
moderat o masă rotundă cu titlul „Traducându-l pe Celan 
în spaniolă“ şi i-a avut ca interlocutori pe José Luis Reina 
Palazón, Jesús Munárriz, Jaime Siles şi José Luis Gómez Toré; 
„lecturi“: Lecturas de Celan de Jaime Siles, Lectura de 
Celan de Miguel Casado, Lectura de Celan de Rafael-José 
Díaz, Poesía: palabra balbuciente. Celan o el borrado de la 
conciencia de Ada Salas, La lengua borrada de Paul Celan 
de César Nicolás Rubio, El moribundo enamorado. Guión 
para una película documental de Carlos Ortega. César 
Nicolás a moderat o masă rotundă cu titlul „Celan în poesía 
tânără spaniolă“ şi i-a avut ca interlocutori pe Rafael José 
Díaz, Ada Salas, Juan Andrés García Román şi Ana Gorría; 
„Influenţe“: Paul Celan como referente para la legitimación 
de la „poética del silencioen España de Rosa Benéitez 
Andrés,  Después de Auschwitz, después de Hiroshima: Celan 
leído por Valente de José Luis Gómez Toré, La poesía final 
de Paul Celan y Alfonso Costafreda de Juan Andrés García 
Román, El gesto de la crueldad en la poesía celaniana de 
Ana Gorría, Desconfianza y fractura del lenguaje en Paul 

ocazie, Institutul Cultural Român de la Madrid a realizat un 
material video de prezentare a lui Liviu Rebreanu ce a reunit 
fragmente din ecranizările romanelor scriitorului, singurul 
interviu din arhiva Radioului public, precum şi imagini cu 
scriitorul şi documente legate de activitatea sa de director al 
Teatrului Naţional în perioada 1941-1944. 

28 aprilie / Întâlnire infomală cu elevi de la şcoli din San Agustin 
de Guadalix – Comunitatea Madrid, la sediul Institutului 
Cultural Român de la Madrid. 35 de elevi de origine română 
din San Agustin de Guadalix – Comunitatea Autonomă 
Madrid, elevi ai unor şcoli unde se predă limba română, 
au participat la întâlnire. A avut loc cu această ocazie o 
prezentare a Institutului Cultural Român şi a obiectivelor 
sale, precum şi a sediului şi a bibliotecii. Proiectul privind 
predarea cursului de limbă, cultură şi civilizaţie românească, 
demarat în anul 2007 de Institutul Limbii Române, a contribuit 
la promovarea limbii şi a culturii române, la generarea unei 
coeziuni sociale şi a unui schimb de tradiţii şi valori între copiii 
români şi cei de alte naţionalităţi prezenţi în colegiile înscrise 
în programul de predare opţională a cursului de limbă, 
cultură şi civilizaţie românească. 

MAI

11 mai-11 iunie / Expoziţia „Arhitecţi români creatori de 
patrimoniu cultural“, la Universitatea din Alicante. Institutul 
Cultural Român de la Madrid, în colaborare cu Universitatea 
din Alicante şi Uniunea Arhitecţilor din România, a continuat 
itinerarea expoziţiei „Arhitecţi români creatori de patrimoniu 
cultural“, coordonator: prof. dr. arh. Cristina Olga Gociman 
şi concept Elena-Codina Duşoiu şi Mihaela Lazăr. Expoziţia 
prezintă prin imagini şi text, parcursul spaţiului construit 
românesc între 1869 şi 1989, incluzând creaţii de referinţă 
din aria Neoromânescului, Art-Deco-ului şi Modernismului 
românesc. Nume precum Ion Mincu – creatorul stilului 
Neoromânesc, I.D. Berindei – promotorul tendinţelor 
romantice şi Art Nouveau, Horia Creangă şi Marcel Iancu – 
exponenţii arhitecturii moderniste, reflectă valoarea istorică, 
estetică şi culturală a acestui patrimoniu arhitectural. 
Expoziţia a deschis în 2012 Bienala Naţională de Arhitectură 
din Bucureşti, marcând 120 de ani de existenţă a Uniunii 
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Adrian Ştefan. Versiunea scenică a cunoscutei poveşti a 
lui Ion Creangă, Capra cu trei iezi, dezvoltă regizoral spiritul 
ei popular, refăcând atmosfera satului de odinioară atât 
sub aspect scenografic, cât şi în planul sonorităţilor. Ideea 
realizatorilor este să readucă în atenţie jocurile şi jucăriile de 
altădată ale copiilor, prin utilizarea unor materiale şi practici 
specifice tradiţiilor folclorice româneşti. Dramatizarea îi 
aparţine lui Ion Agachi, regia lui Ion Ciubotaru, scenografia 
lui Mihai Pastramagiu, iar muzica Matildei Andrici. Pictura 
decorului este inspirată de creaţiile plastice ale artistului naiv 
Gheorghe Ciobanu. Traducerea în limba spaniolă: Cătălina 
Iliescu, María Antelo, Lucica Nichistroi, Claudiu Picu de la 
Universitatea din Alicante. Parteneri: Teatrul „Luceafărul“ 
din Iaşi, Casa de Cultură şi Primăria din Astigarraga (San 
Sebastián) şi Asociaţia Cultura Românească „Errumaniar – 
Kultura“ din San Sebastián, Consulatul General al României 
de la Sevilla, Asociaţia Română din Córdoba „Traian“, 
Asociaţia „Carisma Juvenil“ din Málaga, Asociaţia de 
Români din Rociana del Condado „La Encina“, Asociaţia 
socio-culturală Dor Român şi Primăria oraşului Arganda del 
Rey, Primăria oraşului Torrejón de Ardoz, Asociaţia Culturală 
Obatalá şi Primăria oraşului Coslada, Festivalul „Imaginaria“ 
din Binéfar, Asociaţia ACASĂ şi Consulatul României de la 
Zaragoza.

26 mai / Lucian Blaga. Aniversarea a 120 de ani de la naştere, 
eveniment organizat la sediul institutului. Evenimentul 
a cuprins prelegeri despre opera şi viaţa poetului şi un 
documentar despre contextul cultural în care acesta a 
creat. Prezentările universitarilor Francisco Peña Martin şi 
Javier Helgueta Manso s-au axat pe creaţia poetică a lui 
Lucian Blaga, care a fost tradusă în diverse ediţii în Spania. 
Cei doi invitaţi au realizat şi o lectură comparativă între 
creaţia poetică a lui Lucian Blaga şi cea a altor poeţi de 
limbă spaniolă. La conferinţă a fost prezentată şi cea mai 
recentă ediţie bilingvă (spaniolă-română) de poeme de 
Lucian Blaga, îngrijită de Gheorghe Vinţan – traducător şi 
poet român stabilit în Spania – care a susţinut o prelegere. 
În partea a doua a serii, a fost difuzat filmul documentar 
Tatăl meu, Lucian Blaga, realizat de Iulian Manuel Ghervas 
şi Adina Popescu, producător Piripiri Film. Documentarul, 
lansat în luna mai a acestui an, este o incursiune în lumea 

Celan de Ramón Pérez Parejo, La relación entre Paul Celan 
y César Vallejo de José A. Santiago, Entre Celan y Lorca: 
modelos para una modernidad future de Jonathan Mayhew. 
Institutul Cultural Român de la Madrid a susţinut prezenţa lui 
José Luis Reina Palazón, Jonathan Mayhew, Eduardo Moga 
şi Jaime Siles. 

16 mai-21 iunie / Expoziţia „Limbo“ de Iulian Zămbrean, în 
Sala Gotică a Primăriei din Vilafranca, cu ocazia Festivalului 
de fotografie „Imaginaria“, Vilafranca, Castellón. Expoziţia 
„Limbo“, curator Daniel Belinchón, a fost organizată în 
colaborare cu Universitatea Jaume I şi Primăria din Vilafranca, 
în cadrul celei de-a XII-a ediţii a Festivalului de Fotografie 
„Imaginaria“. Expoziţia „Limbo“ a contribuit la strategia 
Institutului Cultural Român de la Madrid de a promova artiştii 
români stabiliţi în Spania, prin organizarea de expoziţii şi 
susţinerea de colaborări cu instituţii de artă spaniole.

23 mai-10 iunie / Turneu de teatru românesc pentru copii, 
la Astigarraga (San Sebastián), Málaga, Córdoba, Rociana 
del Condado (Sevilla), Zaragoza, Binéfar (zona Huesca), 
zona Madrid (Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey, Coslada). 
Turneul organizat de Institutul Cultural Român de la Madrid 
a cuprins două spectacole realizate de Teatrul „Luceafărul“ 
din Iaşi: O harababură! şi Capra cu trei iezi. O harababură! 
este un spectacol nonverbal după Ion Sava, în regia lui 
Ion Ciubotaru, scenografia Daniela Drăgulescu, coregrafia 

23 mai-10 iunie / Turneu al Teatrului „Luceafărul“ din 
Iaşi: 16 reprezentaţii în 10 oraşe din Spania

© Oltiţa Cîntec
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IULIE

1-26 iulie / „Povestea unei personalităţi din România“/„La 
historia de una personalidad rumana“, concurs de eseuri 
în limba spaniolă (ediţia a III-a). Concursul s-a adresat 
spaniolilor şi latino-americanilor interesaţi de limba şi cultura 
română, participanţii având şansa să câştige un premiu 
care a constat într-o bursă pentru învăţarea limbii române, 
la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească de la 
Braşov. Tema ediţiei 2015 a concursului a fost redactarea 
unei lucrări despre un personaj real din istoria culturii 
române. Lucrările au fost jurizate de profesori universitari şi 
traducători de literatură română: prof. univ. dr. Eugenia 
Popeangă Chelaru (profesor în cadrul Departamentului de 
Filologie Romanică, director al masteratului de Studii Literare 
din Universitatea Complutense şi coordonator al studiilor 
de românistică); conf. univ. dr. Cătălina Iliescu Gheorghiu 
(profesor la Catedra de Traductologie şi director al Cursurilor 
de Vară „Rafael Altamira“ la Universitatea din Alicante) şi 
prof. dr. Iulia Nica (lector de limba română la Universitatea 
din Sevilla). Cei trei membri ai juriului au decis în unanimitate, 
conform regulamentului, ca lucrarea El arte de volar de Luis 
Vacas Forns să fie declarată câştigătoare a concursului din 
2015. Premiul a constat într-o bursă la Şcoala de Vară de la 
Braşov, în perioada 1-26 iulie 2015. 

2-3 iulie / Grupul „Imago Mundi“ la ediţia a LXIV-a a 
Festivalului Internaţional de Muzică Polifonică şi Dans de 
la Granada. Grupul a susţinut două concerte dedicate lui 
George Enescu, sub denumirea „Isvor. George Enescu: 
Rapsodiile Române vs. muzică tradiţională şi folclor urban“. 
Concertele au avut loc la Auditiorio Fundación Caja Rural 
şi la Teatro Imperial. Evenimentele au avut loc cu ocazia 
comemorării a 60 de ani de la moartea lui George Enescu, ca 
un omagiu adus marelui compozitor român. „Imago Mundi“ 
este o formaţie înfiinţată în 2001, specializată pe muzica de 
fuziune între muzica veche şi cea tradiţională (muzica lumii). 
Formaţia este alcătuită din: Oana Ivaşcu – oboi, tamburină, 
drâmbă; Daniel Ivaşcu – bendir, darbuka, drâmbă; Cătălin 
Ştefănescu – cobză, mandol, chitară; Ştefan Barbu – vioară, 
frame drum; Adrian Buciu – flaute, shakers; Andreea Ţimiraş 
– violoncel; Cristian Stănoiu – proiecţii video live. Concertele 
grupului sunt susţinute de proiecţii video mixate în timp real, 

lui Lucian Blaga, prin locurile de inspiraţie predilecte ale 
poetului, spectatorul fiind ghidat de fiica poetului, Dorli 
Blaga şi de persoane care l-au cunoscut personal pe poet 
în diverse împrejurări ale existenţei sale. 

IUNIE

1-6 iunie / Participarea românească în cadrul Festivalului 
Internaţional de Fotografie şi Arte Vizuale PHotoEspaña (PHE), 
ediţia a XVIII-a.Institutul Cultural Român de la Madrid a susţinut 
participarea artiştilor Alexandra Croitoru şi Matei Bejenaru la 
cea de-a XVIII-a ediţie a festivalului, cel mai amplu festival 
de fotografie şi arte vizuale din Spania, în cadrul secţiunii 
„Descubrimientos/Descoperiri“. Festivalul PHotoEspaña 
organizează, pe lângă expoziţiile din muzee, galerii, centre 
de artă şi alte spaţii expoziţionale, trei secţiuni orientate către 
profesioniştii din domeniu: „Campus PHE, Intâlnirile PHE“ şi 
„Descoperiri PHE“. La această din urmă secţiune, la care au 
participat Matei Bejenaru şi Alexandra Croitoru, s-a urmărit 
punerea în contact a fotografilor emergenţi cu comisari 
de expoziţii, curatori, galerişti şi editori internaţionali. Cei doi 
artişti au analizat portofolii, au discutat pe baza acestora cu 
artiştii care au aplicat în cadrul secţiunii „Descoperiri PHE“ şi 
au selectat, alături de specialişti din domeniu din Europa şi 
America Latină, cel mai bun portofoliu de artist din secţiune. 
Întâlnirile au avut loc în două sesiuni, în perioadele 1-3 
iunie, respectiv 4-7 iunie, la Şcoala de fotografie PIC.A din 
Alcobendas. 

18 iunie / Lansarea romanului Cercanías de Marin Mălaicu-
Hondrari în Spania, la librăria Tipos Infames din Madrid, 
organizată în colaborare cu Ediciones Traspiés. Printre 
invitaţi, alături de autor şi de editorul Miguel A. Cáliz, s-au 
aflat Mercedes Monmany, cunoscut critic literar şi eseist 
specializat în literatură contemporană şi, în special, în 
literatură europeană, şi Enrique Javier Nogueras Valdivieso, 
scriitor, traducător, profesor la Universitatea din Granada, 
Facultatea de limbi romanice şi profesor delegat la 
Universitatea din Suceava. Romanul, tradus în spaniolă de 
Elena Borrás şi publicat recent la Edicionaes Traspiés, a fost 
nominalizat la Premiile Radio România Cultural (2011) şi a fost 
finalist la Premiile revistei Observator Cultural (2011).



160

spanioli încă din 2009, interesul acestora devenind tot mai 
mare de la an la an. 

OCTOMBRIE

19-23 octombrie / Retrospectivă Corneliu Porumboiu în cadrul 
Festivalului de Film de la Madrid, la Academia de Arte şi Ştiinţe 
Cinematografice, Cineteca madrilenă şi la sediul Institutului 
Cultural Român de la Madrid. Organizatori: Festivalul de Film 
de la Madrid – Platforma Noilor Realizatori şi Institutul Cultural 
Român de la Madrid. Au fost proiectate şapte pelicule, patru 
lungmetraje şi trei scurtmetraje din anii studenţiei. Regizorul 
s-a deplasat la Madrid în perioada 19-20 octombrie, pentru 
a fi prezent la proiecţia filmului Comoara şi la întâlniri cu 
jurnalişti, studenţi şi specialişti. Programul evenimentelor 
programate şi al proiecţiilor: 19 octombrie, Academia de 
Arte şi Ştiinţe Cinematografice – proiecţia lungmetrajului 
Comoara în prezenţa regizorului; discuţie în prezenţa 
publicului între regizor şi criticul de film Javier Tolentino, 
realizatorul emisiunii El Septimo Vicio la postul public de radio 
Radio 3; 20 octombrie, sediul Institutului Cultural Român de 
la Madrid – întâlnire cu presa de specialitate, urmată de 
proiecţia scurtmetrajului Pe aripile vinului şi a lungmetrajului 
documentar Al doilea joc, în sala Azcona a Cinetecii; 21 
octombrie, Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice – 
proiecţia scurtmetrajului Călătorie la oraş şi a lungmetrajului 

comentarii vizuale ce întăresc mesajul spectacolului „Isvor. 
George Enescu“. Festivalul din Granada este unul dintre cele 
mai prestigioase din Europa şi cel mai important eveniment 
muzical anual din Spania, reunind an de an muzicieni din 
întreaga lume. Concertele sunt organizate în spaţii aparţinând 
Palatului Alhambra şi grădinilor acestuia, în biserici şi săli de 
concerte din întreaga regiune Granada. Festivalul a debutat 
în 1952, sub auspiciile Ministerelor Afacerilor Externe, Culturii şi 
al Turismului din Spania. 

AUGUST

27-31 august / Institutul Cultural Român de la Madrid a 
sărbătorit Ziua Limbii Române printr-o campanie online pe 
paginile de Facebook şi web ale institutului, cu scopul de a 
încuraja studiul limbii române ca limbă străină. Campania 
online a constat în postări cu informaţii despre limba română, 
despre programele pe care le derulează Institutul Cultural 
Român de la Madrid pentru studiul limbii române, precum 
şi reportaje de la cursurile de vară realizate de televiziunea 
publică în care cursanţii, mulţi dintre ei ai Institutului Cultural 
Român de la Madrid, au explicat motivele pentru care 
studiază limba română. Institutul Cultural Român de la Madrid 
organizează cursuri de limbă română pentru cetăţenii 

2-3 iulie / Imago Mundi la ediţia 64 a Festivalului Internaţional 
de Muzică şi Dans de la Granada, aducând un omagiu 

compozitorului George Enescu
© Festival Internacional de Musica y Danza de Granada

19-23 octombrie / Retrospectivă Corneliu Porumboiu la 
Festivalul de Film de la Madrid
Prezentarea filmului Comoara cu Javier Tolentino, 
Corneliu Porumboiu şi Ioana Anghel
© Rodrigo Vidal -Plataforma de los Nuevos Creadores
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Iliescu (traducător şi profesor la Universitatea din Alicante, 
coordonatoarea proiectului). Pe 3 noiembrie, Javier H. 
Estrada a susţinut conferinţa „Filmul românesc contemporan“. 
În urma realizării ciclului, Universitatea din Alicante va dedica 
un număr monografic filmografiei româneşti în paginile 
revistei sale Quaderns de cine. Editorul revistei este conf. 
dr. Cătălina Iliescu, iar directorul editorial este Juan Antonio 
Ríos Carratala, prof. univ. dr. la Universitatea din Alicante. 
Parteneri/Co-organizatori: Museo de Arte Contemporáneo 
de Alicante şi Universitatea din Alicante. 

9-21 noiembrie / Săptămână culturală dedicată României în 
Ţara Bascilor, la Biblioteca Municipală din localitatea Durango 
(San Sebastian, Ţara Bascilor). Institutul Cultural Român de 
la Madrid s-a alăturat Bibliotecii Municipale din Durango 
şi Departamentului de Imigrare al Primăriei din Durango în 
organizarea dezbaterii cu titlul „La literatura rumana, una 
literatura entre los Cárpatos y Oriente“/„Literatura română, o 
literatură între Carpaţi şi Orient“, susţinută de traducătoarea 
Marian Ochoa de Eribe. În cadrul evenimentului a avut 
loc şi lectura poveştii La hija de la vieja y la hija del viejo/
Fata babei şi fata moşneagului de Ion Creangă, tradusă 
în limba spaniolă de Cătălina Iliescu Gheorghiu. Marian 
Ochoa de Eribe este una dintre cele mai prestigioase 
traducătoare de literatură română din Spania, motiv pentru 
care Institutul Cultural Român de la Madrid a recomandat-o 
pentru acest eveniment. Printre autorii traduşi de aceasta 
se numără: Mircea Cărtărescu, Mihail Sebastian şi Panait 
Istrati. Săptămâna culturală a mai cuprins şi următoarele 
evenimente: expoziţia cu titlul „Entre viajes de ida y vuelta, 
vida rrom rumanas“/„Călătorii între prezent şi trecut, viaţa 
rromilor din România“; prezentarea filmului Filantropica (r. 
Nae Caranfil); atelier de pictat ouă; atelier de bucătărie 
românească. Biblioteca Municipală din Durango a participat 
la programul „Bibliotecile, un loc de întâlnire“ (Liburutegiak 
Topaleku-Las Bibliotecas, un lugar de encuentro), demarat 
în anul 2009 de Departamentul de Cultură al Guvernului 
basc. Proiectul are ca obiectiv promovarea bibliotecilor ca 
loc de întâlnire al diferitelor culturi care coexistă astăzi în Ţara 
Bascilor, pentru promovarea unor valori precum egalitatea, 
toleranţa şi diversitatea. 

A fost sau n-a fost?; 22 octombrie, Academia de Arte şi Ştiinţe 
Cinematografice – proiecţia scurtmetrajului Pe aripile vinului 
şi a lungmetrajului Poliţist, adjectiv; 23 octombrie, Cineteca 
– proiecţia scurtmetrajelor Călătorie la oraş şi Visul lui Liviu, în 
sala Borau a Cinetecii. 

24-31 octombrie / Proiecţia filmului Occident, în cadrul 
Festivalului Internaţional de Film de la Valladolid. Institutul 
Cultural Român de la Madrid a colaborat cu SEMINCI – 
Festivalul Internaţional de Film de la Valladolid, punând la 
dispoziţia organizatorilor secţiunii „Inéditos. Talentos del 
siglo XXI“, versiunea în limba spaniolă a filmului Occident 
(r. Cristian Mungiu). De asemenea, la ediţia din acest an a 
fost selectat în competiţia oficială filmul De ce eu? (r. Tudor 
Giurgiu). Regizorul a mai obţinut, în anul 2012, Premiul pentru 
cel mai bun lungmetraj în secţiunea „Punto de Encuentro“ 
pentru pelicula Despre oameni şi melci.

 
NOIEMBRIE

3 noiembrie-15 decembrie / Ciclu de film românesc la 
Universitatea din Alicante: „Obsesiones y paradojas en la 
filmografía rumana de la transición. Ciclo de cine rumano“,  
la Muzeul de Artă Contemporană din Alicante. Universitatea 
din Alicante, prin intermediul Cătălinei Iliescu (profesor şi 
traducător, preşedinta Asociaţiei ARIPI – dedicată promovării 
culturii româneşti), a organizat împreună cu Institutul Cultural 
Român de la Madrid ciclul de film românesc, atât pentru 
studenţii Universităţii, cât şi pentru publicul local cinefil. 
Selecţia filmelor a fost făcută de Universitatea din Alicante. 
Filmele proiectate au fost urmate de prezentări şi sesiuni de 
dezbateri, susţinute de profesori, producători, critici şi experţi 
spanioli, cunoscători ai cinematografiei româneşti: Cum 
mi-am petrecut sfârşitul lumii (r. Cătălin Mitulescu), 4 luni, 3 
săptămâni şi 2 zile (r. Cristian Mungiu), Noaptea vine în India 
(r. Chema Rodríguez), Filantropica (r. Nae Caranfil), Despre 
oameni şi melci (r. Tudor Giurgiu), Poziţia copilului (r. Călin 
Peter Netzer). Invitaţi: Dora Sales (producător al coproducţiei 
Noaptea vine în India); Vicente Pascual (regizor, realizator 
al unui documentar despre regizorul Cristian Nemescu, 
participant la Şcoala de vară de la Braşov, ca bursier); Javier 
H. Estrada (critic de film la Caimán Cuadernos) şi Cătălina 
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DECEMBRIE 

3 decembrie / Proiecţia filmului Loverboy (r. Cătălin 
Mitulescu), la sediul Institutului Cultural Român de la Madrid. 
Proiecţia s-a adresat reprezentanţilor autorităţilor locale 
(Ministerio de Interior, prin Guardia Civil şi Policia Nacional), 
autorităţile române şi spaniole, magistraţi, procurori, 
reprezentanţi ai Crucii Roşii din Spania şi ai altor asociaţii 
care colaborează constant în lupta împotriva traficului de 
persoane între România şi Spania. Proiectul a marcat Ziua 
Internaţională de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. 
Dezbaterea ulterioară proiecţiei a avut ca scop crearea 
unui dialog echilibrat între instituţii, publice sau private, care 
luptă împotriva traficului de persoane. 

4 decembrie / Proiecţia filmului Falansterul (r. Savel Stiopul, 
1979). Institutul Cultural Român de la Madrid a organizat 
proiecţia în colaborare cu Departamentul cultural al 
autorităţilor locale (Diputación de Granada), la Centrul 
Cultural Palacio de los Condes de Gabia, Granada. Filmul 
realizat de Savel Stiopul prezintă încercarea lui Teodor 
Diamant, tânăr intelectual format la Paris în spiritul organizării 
sociale imaginate de Charles Fourier, de a implementa 
falansterul pe moşia din Scăieni (astăzi în judeţul Buzău) 
în anii ’40 ai secolului al XIX-lea. Filmul a fost selectat 
de organizatorii clubului de cinema de artă „El Sur“ din 
Granada unde, în fiecare lună, filme contemporane sau de 
arhivă din toată lumea se difuzează pentru a ilustra o anume 
temă. Pentru luna decembrie, au fost selectate pelicule 
care se centrează pe tema utopiilor sociale, în selecţie fiind 
difuzate pelicule recente şi de arhivă produse în Spania, 
Bulgaria, Mexic şi Franţa.

9-14 decembrie / Deplasarea lui Fernando Cerón, director 
relaţii internaţionale al Centrului Dramatic Naţional din 
Madrid, la Bucureşti şi la Cluj-Napoca, pentru vizionarea mai 
multor spectacole de teatru şi pentru întâlniri profesionale. 
Scopul deplasării a fost acela de a selecta, în cazul în care 
consideră a fi oportun, unul din spectacolele vizionate, 
pentru a fi prezentat în cadrul microstagiunii internaţionale 
„Una mirada al mundo“, organizate de Centrul Dramatic 
Naţional. Spectacole vizionate: De vânzare, scenariu şi 
regie Gianina Cărbunariu, la Teatrul Odeon din Bucureşti, 

25, 28 şi 30 noiembrie / Concerte de Ziua Naţională la 
Zaragoza, Madrid şi Barcelona, la Auditorio de Zaragoza 
– Sala Luis Galve, Caixa Forum Madrid – Auditorio şi Caixa 
Forum Barcelona – Auditorio. Au avut loc trei concerte de 
muzică clasică organizate cu sprijinul Ambasadei României 
în Regatul Spaniei, Consulatului General al României 
la Barcelona şi Consulatului României la Zaragoza, cu 
participarea violoniştilor Liviu Prunaru (vioară Stradivarius) 
şi Gabriel Croitoru (vioara Guarneri) şi a pianistului Horia 
Mihail. La Zaragoza şi Madrid, concertele susţinute de 
muzicienii Gabriel Croitoru, Liviu Prunaru şi Horia Mihail au fost 
prezentate sub titlul Duelul viorilor: Stradivarius vs. Guarnieri. 
La Barcelona, a avut loc, cu participarea violonistului 
Gabriel Croitoru şi a pianistului Horia Mihail, concertul cu titlul 
Vioara lui George Enescu în concert la Barcelona. Parteneri/
Co-organizatori: Ambasada României în Regatul Spaniei, 
Consulatul General al României la Barcelona, Consulatul 
României la Zaragoza, Auditorio de Zaragoza, Caixa Forum 
Madrid, Caixa Forum Barcelona, Radio România şi Muzeul 
Naţional „George Enescu“. 

25, 28, 30 noiembrie / Serie de concerte la Zaragoza, Madrid şi 
Barcelona cu ocazia Zilei Naţionale a României

© ICR Madrid
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şi recunoaşterea internaţională: Aliyah DaDa (r. Oana 
Giurgiu), documentar ce prezintă o istorie bine documentată 
a evreilor din România; Chuck Norris vs Communism (r. 
Ilinca Călugăreanu-nominalizări la Edinburgh şi Sundance). 
Festivalul s-a deschis cu pelicula Aferim!, la Cinematograful 
„Cine Doré“, Filmoteca Española, în prezenţa criticului 
Roberto Cueto, selecţioner la Festivalul Internaţional de Film 
de la San Sebastian şi programator la Cineteca madrilenă. 
Au mai fost prezenţi pe parcursul festivalului criticului de 
film Carlos Reviriego, Irina Margareta Nistor, regizorul Tudor 
Giurgiu, producătorul Oana Giurgiu, criticul de film Javier 
Tolentino, criticul de film Antonio Weinrichter. Regizorii Tudor 
şi Oana Giurgiu şi criticul de film Irina Margareta Nistor au 
participat marţi, 16 decembrie, la înregistrarea unei ediţii a 
celei mai ascultate emisiuni radiofonice dedicate filmului – 
„El séptimo vicio“ (Radio Nacional de España), în realizarea 
lui Javier Tolentino. 

10 decembrie 2015-9 ianuarie 2016 / Institutul Cultural Român 
de la Madrid a organizat, în colaborare cu Universitatea 
Jaume I, Centrul Cultural Llotja del Cànem şi organizaţia 
locală a Amnesty Internacional, expoziţia de fotografie 
„Limbo“ a artistului Iulian Zămbrean, la Castellón de la Plana. 
Expoziţia, al cărei curator a fost Daniel Belinchón, a fost 
prilejuită de aniversarea Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului. Iulian Zămbrean, colaborator al agenţiei Whitepress, 
trăieşte în Spania de nouă ani, iar în ultimii şapte ani a început 
să lucreze şi să colaboreze cu diferite reviste în calitate de 
fotograf. Din 2014 este membru al Asociaţiei Naţionale a 
Jurnaliştilor de Presă şi Televiziune din Spania, iar în 2014 a 
câştigat concursul de fotojurnalism fotoCAM din Madrid, 
organizat de Guvernul regional al Comunităţii Madrid pentru 
recunoaşterea activităţii fotoreporterilor din Madrid care 
oglindesc în fiecare zi, prin munca lor, actualitatea regiunii. 
Realizarea acestei expoziţii în colaboare cu Universitatea 
Jaume I şi organizaţia locală a Amnesty International la 
Castellón de la Plana, unde comunitatea românească 
reprezintă peste 40% din totalul străinilor, a contribuit la 
sprijinirea integrării comunităţii româneşti din Spania, prin 
promovarea unor reprezentanţi ai culturii române pe 
piaţa culturală locală – iniţiativa fiind strategică pentru 
reprezentanţa de la Madrid.

spectacolul a câştigat marele premiu la Gala Uniter 2015; 
Leonce şi Lena de Georg Büchner (r. Tompa Gabor), la 
Teatrul Maghiar din Cluj (spectacol în limba maghiară); Mein 
Kampf (r: Alexandru Dabija), la Teatrul Naţional din Cluj; 
Contra democraţiei de Esteve Soler (r. Alexandru Dabija), la 
Teatrul Odeon din Bucureşti.

10 decembrie 2015-7 ianuarie 2016 / Ediţia a VI-a a 
festivalului „Zilele filmului românesc“/„Muestra de cine 
rumano“, organizată în colaborare cu Filmoteca Española/
Cinematograful „Cine Doré“, Academia de Cine şi Cineteca 
Española. Accentul a fost pus pe filmele de lungmetraj, de 
ficţiune şi documentare ale regizorilor consacraţi şi debutanţi, 
care au fost recompensate cu premii ori nominalizate 
la festivalurile de primă mărime (Berlin, Cannes, Karlovy 
Vary etc.) şi au fost remarcate de critica internaţională. 
Lungmetraje de ficţiune proiectate: Aferim! (r: Radu Jude), 
câştigător a numeroase premii (Berlin, Lisabona, Sofia); 
Un etaj mai jos (r. Radu Muntean), selectat la Festivalul 
Internaţional de Film de la Cannes şi nominalizat la categoria 
„Un Certain Regard“; De ce eu? (r. Tudor Giurgiu), nominalizat 
la Premiul Skoda Film Award la Festivalul de Film goEast din 
Wiesbaden; Autoportretul unei fete cuminţi (r. Ana Lungu-
premiat la Linz şi Bucureşti); Lumea e a mea (r. Nicolae 
Constantin Tănase-premiat la Karlovy Vary, Cottbus şi Cluj); 
Carmen (r. Doru Niţescu-selectat la Festivalul Internaţional de 
Film de la Sarajevo). Au fost proiectate şi două documentare 
care s-au remarcat prin subiectele de interes despre 
societatea românească, prin tehnicile de filmare inovatoare 

10 decembrie 2015-7 ianuarie 2016 / Zilele 
Filmului Românesc, ediţia a VI-a

© ICR Madrid
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18 decembrie 2015-28 ianuarie 2016 / Expoziţia de măşti 
tradiţionale româneşti „Instantanee de iarnă. Măşti şi 
costume tradiţionale“/„Instantáneas invernales. Máscaras y 
costumbres“ şi ateliere, la sediul reprezentanţei. Expoziţia a 
cuprins fotografii cu măşti şi costume tradiţionale de iarnă 
din diferite zone geografice ale României, realizate de 
fotograful Florin Andreescu, şi măşti lucrate manual de Paic 
Sebastian şi Bogdan Ciortan, membri ai Asociaţiei Zestrea. 
De asemenea, cei doi reprezentanţi ai Asociaţiei Zestrea 
au prezentat tehnici de confecţionare a măştilor populare 
în cadrul unor ateliere adresate atât adulţilor cât şi copiilor. 
Atelierele au fost precedate de prezentări despre obiceiurile 
de iarnă româneşti, despre măşti ca parte a costumului 
popular românesc şi despre simbolistica acestora în tradiţia 
românească, dar şi de colinde interpretate de cei doi meşteri 
populari.

18 decembrie-28 ianuarie / Instantanee de iarnă. 
Măşti şi costume tradiţionale

© Florin Andreescu
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românia, care a debutat cu prezentarea muzeului Brukenthal 
din Sibiu, la BookExpo America 2014, şi a continuat cu 
prezentarea Muzeului Ţăranului Român şi a Muzeului Palatelor 
Brâncoveneşti de la Mogoşoaia. Daniela Calciu, consultant 
principal şi referent de specialitate la Muzeul Naţional de 
Artă Contemporană din România (MNAC), a susţinut, la 
sala Auditorium a Institutului Cultural Român de la New York, 
conferinţa „National Museum of Contemporary Art From 
Romania – Priorities for 2015-2017 Reflecting the Visual Culture 
from Romania in the Local, Regional, and International 
Context“, sintetizând direcţiile strategice ale noului manager 
al MNAC, Călin Dan, care vor fi prezentate şi în ciclul de 
evenimente dedicate împlinirii a 13 ani de la înfiinţarea 
muzeului, din care, ultimii 10 ani în Palatul Parlamentului din 
Bucureşti. Au fost prezente, printre alţii, Juliet Kinchin, curator al 
MoMA, şi Florica Zaharia, şeful Departamentului de conservare 
şi textile al Metropolitan Museum. Daniela Calciu a prezentat 
oportunităţile de expunere ale artei contemporane în spaţiile 
pe care le deţine MNAC în Bucureşti, planul galeriilor şi al 
sălilor de conferinţe. În discuţiile avute cu Juliet Kinchin (care a 
vizitat MNAC), a fost analizată posibilitatea realizării unor mari 
retrospective şi a altor expoziţii, prin schimburi inter-muzeale, 
colaborările de tip bilateral fiind esenţiale pentru curatorii şi 
muzeele new-yorkeze. 

11-18 februarie / „Un actor despre Marele Teatru şi rolurile 
sale! Poezia Teatrului şi Teatrul Poeziei! Un amplu recital liric 
de poezie religioasă, care selectează poeme din trei secole 
de istorie a poeziei române“ – patru evenimente de teatru şi 
poezie românească, în S.U.A. şi Canada, care l-au avut ca 
protagonist pe actorul Constantin Chiriac. Primul eveniment 
a avut loc în data de 11 februarie, la sediul Institutului Cultural 
Român de la New York, sala Auditorium. Constantin Chiriac a 
prezentat publicului două recitaluri extraordinare de poezie 
şi fragmente video din rolurile pe care le interpretează în 
spectacole de la Sibiu (Lecţia de Eugène Ionesco, Oedip 
după Sofocle, D’ale carnavalului  de I.L. Caragiale Turandot 
de Carlo Gozzi, Lulu de Frank Wedekind, Aşteptându-l pe 
Godot de samuel Beckett, Moi, Rodin de Patrick Roegiers, Trei 
surori de A.P. Cehov, Othello de William Shakespeare, Idiotul  
de Dostoievski). Simona Miculescu, Ambasadorul Misiunii 
Permanante a României la ONU, a fost prezentă la recitalul 

IANUARIE

15 şi 17 ianuarie / Proiectul cultural „Roata Culturii Române 
/ The Wheel of Romanian Culture“, cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Culturii Naţionale, la sediu şi la Cenaclul literar „Mihai 
Eminescu“. În data de 15 ianuarie, a fost vernisată expoziţia 
de portrete ale celor mai reprezentativi scriitori, pictori, 
compozitori, sculptori, oameni de teatru, regizori de 
film, fotografi, istorici, filosofi, esteticieni care au marcat 
evoluţia  culturii naţionale. Expoziţia a cuprins peste 100 
de portrete. Personalităţile au fost alese din secolele XIX-
XX-XXI, incluzând marii clasici, avangardiştii, modernii şi 
postmodernii. În data de 15 ianuarie, a  fost vernisată 
şi expoziţia de carte intitulată „Literatura română de la 
marii clasici la avangardă“ – volume ale marilor scriitori 
români, clasici, moderni şi contemporani care au marcat 
definitiv istoria şi valorile literaturii române. Expoziţia a mai 
cuprins, pe lângă volumele scriitorilor, şi câteva copii 
după manuscrisele lor. Pe toată durata evenimentului, au 
fost prezentate slide-show-uri şi filme documentare ce au 
prezentat instituţii culturale, peisaje cu semnificaţie culturală, 
monumente şi arhitectură de patrimoniu din România. În 
data de 17 ianuarie, directorul Institutului Cultural Român 
de la New York, dr. Doina Uricariu, a susţinut conferinţa 
„Eminescu: Scrisoarea continuă“, în cadrul unui amplu 
simpozion care s-a desfăşurat sub auspiciile Cenaclului 
literar „Mihai Eminescu“, condus de scriitorul profesor dr. 
Theodor Damian. Comunicările din cadrul simpozionului au 
fost denumite metaforic „Eminescu, Scrisoarea a VI-a“. 

FEBRUARIE 

6 februarie / Proiectul „Arta românească în proiectele 
MNAC“, la sediul institutului. Evenimentul a continuat seria 
dedicată prezentării instituţiilor culturale de prim-rang din 
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lui Constantin Chiriac. La Montréal, în Canada, Constantin 
Chiriac a susţinut recitalul extraordinat Metanie ţie, Părinte, 
la Catedrala Ortodoxă Română „Buna Vestire“. Au urmat 
proiecţii video cu fragmente din cele mai importante 
roluri ale lui Constantin Chiriac, eveniment care a avut 
titlul „Domnule şi frate Eminescu“. Victor Socaciu, Consulul 
General al României la Montréal, a fost prezent la recitalul 
lui Constantin Chiriac. La Moncton, în Canada, Constantin 
Chiriac a participat la semnarea acordului de înfrăţire între 
Universitatea Moncton şi Universitatea „Lucian Blaga“ din 
Sibiu, pentru următorii 5 ani şi la o conferinţă organizată de 
Universitatea Moncton pentru studenţii Departamentului de 
Artă Teatrală, cu tema „Growing Smart/Smart Growing“. De 
asemenea, Constantin Chiriac a susţinut, pentru studenţii 
aceleiaşi universităţi, un recital, în limba engleză, din operele 
lui Marin Sorescu şi Carl Sandburg, în data de 18 februarie. 

11-23 februarie / Proiectul „Bird’s Eye View on Romanian 
Contemporary Visual Arts“, ce i-a avut ca invitaţi speciali 
pe curatorul, criticul şi istoricul de artă Olivia Niţiş şi pe artistul 
vizual Ciprian Ciuclea. Dedicat artelor vizuale contemporane 
din România, proiectul a constat într-o suită de conferinţe pe 
care cei doi invitaţi le-au susţinut în spaţii universitare şi de 
cercetare din New York şi New Jersey. Olivia Niţiş şi Ciprian 
Ciuclea au participat la College Art Association (CAA) 
Conference – eveniment cu participare internaţională, ajuns 
la ediţia CIII şi care, anul acesta, a avut loc la New York, 
în perioada 11-14 februarie 2015. Cei doi au participat la 
sesiunea „Are We There Yet: Creative Communities Outside of 
Art Centers“ şi au vorbit despre direcţiile artei contemporane 
româneşti şi rolul organizaţiilor non-guvernamentale din 
România, referindu-se prin exemple concrete la Asociaţia 
Experimental Project. La aceeaşi sesiune, au mai participat: 
Marcus Civin, de la Maryland Institute College of Art, Emma 
Wilcox şi Evonne Davis, de la Gallery Aferro, din Newark, 
NJ, George Scheer, reprezentantul unui muzeu atipic, 
„Elsewhere“, din Greensboro, NC, precum şi Matthew 
Slaats, directorul executiv al Asociaţiei non-profit „The 
Bridge – Progressive Arts Initiative“, din Charlottesville, 
VA. În data de 13 februarie, la sediul Institutului Cultural 
Român de la New York, cei doi invitaţi au susţinut o a doua 
conferinţă, intitulată „In-Between Organizational and 

Individual Contemporary Art Practice in Romania“, prin care 
au împărtăşit publicului participant experienţa lor recentă de 
la CAA Conference, precum şi pe cea privind organizarea de 
către asociaţia pe care o conduc, „Experimental Project“, 
a Bienalei Internaţionale de Gravură Experimentală (IEEB), 
care a înregistrat deja şase ediţii. De asemenea, în intervalul 
15-17 februarie, cei doi invitaţi au efectuat o vizită de 
documentare şi cercetare la Franklin Furnace Archive, din 
cadrul Pratt Institute din Brooklyn, NYC, unde au fost invitaţi 
de Martha Wilson, cunoscută artistă şi Founding Director al 
acestei prestigioase instituţii. Agenda profesională a celor 
doi invitaţi a inclus şi vizite la MoMa, Elizabeth Foundation 
for the Arts, din New York, şi State University of New York at 
New Paltz. În perioada 18-23 februarie, Olivia Niţiş şi Ciprian 
Ciuclea au fost invitaţi de Connie Tell, Director al IWA (The 
Institute for Women and Art), din cadrul Rutgers University 
din New Brunswick, New Jersey, pentru un scurt stagiu de 
cercetare. Cu acest prilej, Olivia Niţiş a susţinut o prelegere 
cu titlul „Curating Feminism in Post-Socialist Romania“. 

MARTIE

6 martie / recitalul muzical For You, the Half of My World!/
Ţie, jumătatea lumii mele!, organizat în colaborare cu 
Romanian Business Professional Association (RBPA), la sediul 
institutului. Recitalul susţinut de Ovidiu Scridon a fost dedicat 
obiceiurilor tradiţionale de Dragobete, Zilei Mărţişorului şi 
Zilei Internaţionale a Femeii. Recitalul a fost conceput ca 
o completare a vernisajului expoziţiei „Fire and Light/Foc şi 
Lumină“, a artistei româno-americane Viorica Colpacci. 

6-24 martie / Expoziţia „Fire and Light/Foc şi Lumină“ a artistei 
Viorica Colpacci, la sediul institutului. Expoziţia a avut un 
caracter retrospectiv, cuprinzând atât lucrări de ceramică şi 
sticlă, preponderent din perioada 1972-1977, cât şi sculpturi 
de mari dimensiuni şi instalaţii din oţel sudat (şi uneori pictat). 
În expoziţie au fost incluse şi icoane pe sticlă, executate 
de un grup de copii de la cercul de iconografie al Bisericii 
Sf. Pantelimon – Foişorul de Foc (Bucureşti), coordonat de 
Viorica Colpacci. Artista a vorbit despre arta sa şi a susţinut 
un workshop interactiv despre tehnica picturii pe sticlă. 
Expoziţia a fost însoţită de un catalog editat de artistă. 
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şi la sediul Institutului Cultural Român de la New York. La SCMS 
Conference, Doru Pop a prezentat conferinţa „Between 
Realism, Minimalism, and Transnationalism. New Romanian 
Cinema as Transnational Cinema“, în data de 28 martie, în 
cadrul unui panel dedicat cinemaului românesc, coordonat 
de prof. dr. Christina Stojanova de la Departamentul de 
Film al University of Regina. În data de 30 martie, Doru 
Pop a susţinut o nouă conferinţă, intitulată „The Quest for 
Cinematic Realism in Recent Romanian Cinema“, la Bard 
College din Annandale-on-Hudson, NY. Acest eveniment a 
fost posibil prin colaborarea cu prof. John Pruitt, din cadrul 
Departamentului „Film and Electronic Arts“ de la prestigioasa 
universitate americană. Cea de-a treia prelegere, sub titlul 
„The Romanian Contemporary Cinema. From National 
Specificity to International Relevance“, a avut loc în data 
de 31 martie la sediul Institutului Cultural Român de la New 
York. Cu prilejul acestor conferinţe, Doru Pop a promovat 
şi volumul Romanian New Wave Cinema. An Introduction, 
publicat de editura americană McFarland & Company. 

27 martie / Expoziţie de picturi şi creaţii de modă ale artistei 
Alexandra Popescu-York, la sediul Institutului Cultural Român 
de la New York. În cadrul expoziţiei, au fost prezentate 15 
tablouri de dimensiuni mari şi medii din colecţiile de pictură 
ale Alexandrei Popescu-York: „Hawaiian Jewels“, „Summer 
Calling“, „Extravagantza“ şi „Dangerous Florals“.

  
APRILIE

2 aprilie / spectacolul MYC NYC – From Bucharest to 
Manhattan, susţinut de coregraful, dansatorul şi actorul Paul 
Cosma-Cimpoieru, în Sala Auditorium a Institutului Cultural 
Român de la New York. Proiect realizat de Institutul Cultural 
Român de la New York, în parteneriat cu Creative Ammo 
Inc./Downtown Urban Theater Festival şi sprijinit, în parte, din 
fonduri publice ale New York City Department of Cultural 
Affairs, în parteneriat cu City Council şi cu Daniel Garodnick, 
membru al City Council. Paul Cosma-Cimpoieru a obţinut, 
pe o durată de patru luni, o bursă la celebra şcoală de 
actorie americană Actor’s Studio. 

3-30 aprilie / Proiectul „Cealaltă faţă a avangardei din 
România: film, fotografie, performance“, avându-l ca invitat 

6 martie-11 aprilie / Expoziţia „Geta Brătescu: Drawings with 
Eyes Closed“, la Contemporary Art Museum din Saint Louis 
(CAM). În cadrul expoziţiei a fost prezentată, în premieră 
nord-americană, seria de desene „Capricio (Whims)“ – 23 
de desene-diptic, în tempera. Au mai fost expuse două 
cărţi-obiect, realizate la începutul anilor ’90, împrumutate 
pentru această expoziţie de la Muzeul Naţional de Artă 
Contemporană din Bucureşti (MNAC) şi de asemenea a fost 
prezentat filmul Earthquake. Kelly Shindler a fost curatorul 
acestei expoziţii. 

23 şi 26 martie / Recitaluri de pian, în interpretarea lui 
Matei Varga, dedicate Zilei Internaţionale a Francofoniei, 
la Columbia University şi la sediul institutului. Matei Varga a 
interpretat lucrări din creaţia marilor compozitori George 
Enescu – Suita no. 2, Op. 10 în Re major (Toccata, Sarabanda, 
Pavane, Bourée) şi Frédéric Chopin – Heroic Polonaise, op. 
53, în La bemol major, Barcarolle, op. 60, în Fa diez major, 
8 Preludes, op. 28, G. Fauré – Nocturna no. 1, în Mi bemol 
minor.

25-31 martie / Cinema-ul românesc în trei conferinţe susţinute 
de Doru Pop, la Society for Cinema & Media Studies (SCMS) 
Conference, la Bard College din Annandale-on-Hudson, NY 

6 martie-11 aprilie / Expoziţia „Geta Brătescu: Drawings with Eyes 
Closed“, de la Contemporary Art Museum (CAM), din Saint Louis 

© David Johnson
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2 şi Serenade Lointaine, de G. Enescu. La New York, cei trei 
muzicieni au stabilit împreună cu Institutul Cultural Român de 
la New York o agendă de întâlniri profesionale cu muzicieni 
de la Julliard School of Music, Mannes College – The New 
School for Music, New York Philharmonic. 

20-24 aprilie / Serie de conferinţe dedicate avangardei 
româneşti susţinute de prof. univ. dr. Ion Pop, la Columbia 
University, NYC  şi la sediul Institutului Cultural Român de la 
New York. Profesorul universitar dr. Ion Pop a susţinut, la New 
York, două conferinţe dedicate avangardei: „Gellu Naum şi 
suprarealismul românesc“, pe data de 21 aprilie, la Columbia 
University, şi „Manifestele avangardei româneşti în context 
european“, pe 22 aprilie, în sala Auditorium a Institutului 
Cultural Român de la New York. Conferinţele au fost însoţite 
de un amplu material ilustrativ, organizat de marele specialist 
al avangardei româneşti, prof. dr. Ion Pop, constând în pagini 
ale revistelor unde s-au publicat manifestele avangardei, 
portrete şi documente referitoare la creatorii avangardei 
româneşti şi universale, fragmente din spectacole de teatru 
şi monologuri dintr-o antologie a literaturii de avangardă, 
care a cuprins inclusiv texte de Gellu Naum. 

23-24 aprilie / Conferinţe dedicate artelor vizuale 
contemporane din România, mai precis fotografiei şi, 
respectiv, modului de valorizare artistică şi conceptuală 
a arhivelor prin proiectele grupului subREAL susţinute de 
arhitectul şi artistul vizual Iosif Király. În data de 23 aprilie, 
Institutul Cultural Român de la New York a organizat, în Sala 
Auditorium, conferinţa „Fotografia în arta contemporană 
românească/Photography in Romanian contemporary art“, 
în cadrul căreia Iosif Király a prezentat tendinţele, direcţiile şi 
temele recurente în arta fotografică din România ultimelor 
decenii, prin prisma multiplelor ipostaze care îl definesc: 
artist vizual, prof. univ. dr. la Universitatea Naţională de 
Arte, din Bucureşti (departamentul de Fotografie şi Imagine 
Dinamică), şi membru fondator, alături de Călin Dan, al 
grupului subREAL (în 1990). Conferinţa a fost însoţită de un 
bogat material vizual, prezentat electronic, sub formă de 
slideshow: imagini din creaţia unor artişti reprezentativi 
pentru fotografia contemporană din România, între care: 
Ion Grigorescu, Paul Neagu, Andrei Cădere, SIGMA, Ştefan 

pe Igor Mocanu, eveniment dedicat avangardei istorice 
a secolului XX în România. Conferinţa susţinută de Igor 
Mocanu a prezentat, în sinteză, o istorie alternativă, dacă 
nu chiar paralelă, a avangardei din România. În final, a avut 
loc sesiunea de întrebări şi răspunsuri, cu participarea activă 
a publicului. Expoziţia a cuprins 150 de fotografii-document 
ce au fost expuse pe 20 de panouri de mari dimensiuni (100 x 
70 cm), „mimând“ procedeul fotomontajului, frecvent utilizat 
de curentele avangardei. Au figurat imagini din principalele 
reviste avangardiste din România interbelică, precum: 75 
HP, Alge, Contimporanul, Integral, UNU, grupate tematic: 
cinema, fotografie, colaj şi fotomontaj, muzică modernă, 
design expoziţional şi protocuratoriat, corp, spectacol, 
pantomimă, performance, artă exotică. Proiecţiile video au 
cuprins o selecţie de 22 de filme documentare din fondurile 
ANFR, precum Ştrandul Kiseleff (Marcel Iancu) (România, 
1930, reportaj, a/n, mut, producător: Ştrandul Kiseleff) 
sau Expoziţia pictorului Perahim (Jules Perahim) (producător: 
Jurnal sonor ONC nr. 2 / 1945), puse în relaţie cu cele despre 
maeştrii internaţionali ai avangardei – Pictorul Salvador Dalí 
caută să şocheze publicul (producător: Actualitatea în 
imagini nr. 51 / 1956) sau manifestări artistice internaţionale 
– Modă cu modele create de pictori suprarealişti (producător: 
Actualitatea în imagini nr. 21 / 1960), purtând de această 
dată amprenta ideologiei epocii comuniste. proiectul a 
inclus o secţiune video dedicată spectacolului Reenacting 
Lizica Codreanu, care a avut loc, la 1 martie, la Centrul 
Naţional al Dansului – Bucureşti (CNDB), în coregrafia Vavei 
Ştefănescu, după dansul Lizicăi Codreanu (cunoscută drept 
una dintre muzele lui Brâncuşi) din documentarul lui Cornel 
Mihalache. 

8-16 aprilie / Participarea pianistei Irina Botan la Constella 
Festival din Cincinnati, Ohio. Irina Botan a susţinut trei recitaluri: 
în data de 8 aprilie – duo cu Amy Dickinson şi în datele de 9 şi 11 
aprilie – recitaluri cu Monte Piano Trio. Programul recitalurilor 
a cuprins Serenade Lointaine, de G. Enescu, Trio nr. 2, de G. 
Enescu, Trio nr. 1, de Dmitri Şostakovici, Trio nr.2, de J. Brahms. 
Cel de-al patrulea recital al Irinei Botan şi al Monte Piano Trio 
a avut loc, în data de 16 aprilie, la sala Auditorium a Institutului 
Cultural Român de la New York. Repertoriul a cuprins: Trioul 
nr. 2, de J. Brahms, Trioul nr. 1, de Dmitri Şostakovici, Trioul nr. 
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la New York, în perioada 30 aprilie – 2 mai. EBU este o 
organizaţie internaţională formată din 72 de membri activi, 
din 56 de ţări europene. Programul concertului a cuprins: In 
the Mists, L. Janáček, Sheherazade from Masques op. 34, K. 
Szymanowski, Suite op. 14, B. Bartók, Sonata no. 1, op. 24, în 
Fa diez minor, G. Enescu.

 MAI

 3-8 mai / Expoziţia „Arheologia memoriei/The Archaeology 
of Memory“ a unuia dintre cei mai cunoscuţi artişti vizuali 
români din tânăra generaţie, Vlad Basarab. Au avut loc două 
evenimente distincte, la Pittsburgh Center for the Arts, din 
statul Pennsylvania (PA) şi la sediul Institutului Cultural Român 
de la New York. În data de 3 mai, Vlad Basarab a fost invitat 
să susţină un artist talk la Pittsburgh Center for the Arts, PA, 
cu ocazia închiderii expoziţiei sale personale (13 februarie – 3 
mai) din acest spaţiu cultural de mare prestigiu, unde a expus 
lucrări din seria „Arheologia memoriei“. În data de  8 mai,  
artistul a prezentat proiectul „Arheologia memoriei“, în sala 
auditorium a Institutului Cultutral Român de la New York, într-
un eveniment complex, ce a combinat conferinţa susţinută 
de artist cu un bogat material vizual, prezentat sub formă 
de slideshow, cu imagini ale lucrărilor şi înregistrări video ale 
performance-urilor sale. 

Bertalan, Peter Jacobi, Mihai Oroveanu, Eugenia Pop, 
Wanda Mihuleac, Doru Tulcan, Dorel Găina, Feleki Károly, 
Iosif Király, Roxana Trestioreanu, Marilena Preda-Sânc, 
Gheorghe Rasovszky, László Újvárossy, Teodor Graur, Călin 
Dan, Eugen Moritz, Eugen Săvinescu, grupul subREAL, Aurora 
Király, Alexandra Croitoru, Nicu Ilfoveanu, Petruţ Călinescu, 
Cristina David, Bogdan Bordeianu, Larisa Sitar, Michele 
Bressan, Bogdan Gîrbovan, Ştefan Sava, Ioana Cîrlig, Andrei 
Mateescu, Daniel Djamo, Daniel Ghercă ş.a. La finalul 
conferinţei a avut loc o sesiune de întrebări şi răspunsuri, 
cu participarea activă a publicului. Printre participanţi s-au 
numărat importanţi artişti vizuali, stabiliţi în S.U.A., precum 
Sasha Meret, Dumitru Gorzo, Iana Bertea, Ana Golici, sau 
aflaţi temporar la New York, precum Reszegh Botond. De 
asemenea, în public a fost prezentă prof. univ. dr. Cristina 
Vătulescu, din mediul academic-universitar american. În 
data de 24 aprilie, Iosif Király a participat la Simpozionul 
internaţional Media în Arhivă: Imagine, Text, Performance/
Re-mediating the Archive: Image, Word, Performance, 
în cadrul căruia a prezentat conferinţa „Servind arta. 
Modalităţile grupului subREAL de a excava şi (re)construi 
arhivele/Serving Art. subREAL’s ways of digging and building 
archives“. Simpozionul a fost organizat şi coordonat de 
dr. Cristina Vătulescu, profesor asociat la Departamentul de 
Literatură Comparată şi Director of Undergraduate Studies 
la Jordan Center din cadrul NYU. Participanţii la simpozion 
au fost  nume de referinţă în domeniu: Paula Amad, Emma 
Hamilton, Michael Kunichika, Oksana Sarkisova, Sven Spieker, 
Diana Taylor, Ernst Van Alphen, Cristina Vătulescu. Sesiunea 
în care a fost inclusă conferinţa lui Iosif Király a fost moderată 
de Sven Spieker, profesor în cadrul Comparative Literature 
Program de la University of California, Santa Barbara, şi 
membru al colectivului editorial al ARTMargins Online, în 
care a publicat un amplu articol despre grupul subREAL. Iosif 
Király a vorbit despre proiectele grupului subREAL, pe care 
l-a fondat, în 1990, cu criticul de artă Călin Dan şi cu artistul 
vizual Dan Mihălţianu. 

30 aprilie / Recitalul pianistului Matei Varga, la The Concert 
Space/Beethoven Pianos, din New York. Evenimentul 
a fost organizat cu ocazia reuniunii anuale a European 
Broadcasting Union (EBU) de la New York, care s-a desfăşurat, 

30 aprilie / Recital de pian Matei Varga, la The Concert Space 
at Beethoven Pianos, New York, cu ocazia întâlnirii anuale a 
European Broadcasting Union 
© ICRNY
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români în interpretarea tinerilor cântăreţi americani“. La 
workshop-uri au participat tineri studenţi de la diferite 
universităţi, care au interpretat piese scrise de compozitori 
români, în limba engleză, franceză şi română. Workshop-urile 
au fost susţinute la Lehmann College şi  în sala Auditorium a 
Institutului Cultural Român de la New York. De asemenea, 
Micaela Mingheraş a susţinut un concert şi la St Andrew 
Episcopal Church, în data de 26 mai. 

26 mai-14 iunie / turneul american al poetei ana Blandiana 
şi al scriitorului Romulus Rusan, la Javits Center, New York, 
Biblioteca Congresului S.U.A. şi Ambasada României din 
Washington D.C., University of Southern California, Biserica 
Învierii Domnului din Hayward, CA, Baxter Lecture Hall, 
Caltech, IC Art Gallery, California. În perioada 27-31 mai 
2015, a avut loc la Javits Center, din New York, Târgul 
de carte BookExpo America (BEA) 2015, cea mai mare 
manifestare de acest gen organizată în S.U.A. Institutul 
Cultural Român a fost prezent la eveniment şi anul acesta, 
pentru a doua oară consecutiv. Cu această ocazie, în data 
de 29 mai, Ana Blandiana şi Romulus Rusan au susţinut un 
eveniment la sala Auditorium a institutului, în cadrul căruia 
şi-au prezentat cele mai recente cărţi, au susţinut lecturi din 
operele proprii şi au prezentat proiectul „Memorialul Sighet“, 
însoţit de un slideshow al expoziţiei „Memoria ca forma de 
justiţie“. În perioada 30-31 mai, cu ocazia zilelor BookCon 
dedicate publicului, la pavilionul româniei, ana Blandiana 
a prezentat volumul Patria mea A4, tradus recent în limba 
engleză. Romulus Rusan a vorbit despre volumul America 
ogarului cenuşiu. După închiderea BookExpo America 2015, 
poeta Ana Blandiana, scriitorul Romulus Rusan şi scriitoarea 
Doina Uricariu, directorul Institutului Cultural Român de la 
New York, au participat la două evenimente organizate 
la Washignton D.C. Partea a doua a turneului american a 
continuat pe coasta de vest a S.U.A., la invitaţia University 
of Southern California şi a unor importante asociaţii ale 
diasporei româneşti. La San Francisco, în data de 7 iunie, cei 
doi scriitori au avut întâlniri cu publicul româno-american, 
în cadrul unei serate literare, la reşedinţa dr. Felicia Radu-
Rădulescu, care funcţionează ca salon literar şi artistic 
şi galerie de artă. Turneul a continuat cu evenimente 
organizate la sediul Bisericii Învierea Domnului, din Hayward, 

11-24 mai / Expoziţia artistei vizuale şi scenaristei Oanei-Maria 
Cajal, intitulată „Posters For Unwritten Plays“, deschisă la 
galeria La MaMa în data de 11 mai, cu vernisajul în data de 
13 mai. Curatorii expozitiei au fost Matt Nasser şi Ştefan Cajal. 
În cadrul vernisajului, a fost lansată şi cartea Oanei-Maria 
Cajal, intitulată Posters For Unwritten Plays, volum publicat 
la Editura Institutului Cultural Român, prezentat publicului şi 
la BookExpo America (BEA), în perioada 27-31 mai. 

11-25 mai / Participarea pianistului Sorin Georgian Zlat, la 
Jacksonville Jazz Piano Competition, la The Florida Theatre. 
Finala competiţiei de jazz la care a participat Sorin Zlat a 
avut loc într-o locaţie de maximă vizibilitate, la The Florida 
Theatre. Pianistul Sorin Zlat a interpretat atât piese solo, cât 
şi în acompaniament şi a fost răsplătit cu „Marele Premiu“. 

25-29 mai / Proiectul „George Enescu, eternul contemporan“, 
în sala Auditorium a Institutului Cultural Român de la New York. 
Concertul  susţinut de soprana Micaela Mingheraş a integrat 
liedurile lui Enescu şi a fost inclus în seria de evenimente de 
la Book Expo America 2015, dedicate literarurii române. Un 
masterclass de canto clasic şi de muzică românească a fost 
susţinut de Micaela Mingheraş, în perioada 25-27 mai, sub 
titlul „Romanian Singing Workshop in New York. Compozitori 

11-24 mai / Artista Oana-Maria Cajal împreună cu directoarea 
Teatrului La MaMa, doamna Mia Yoo, la vernisajul expozitiei 

„Posters for Unwritten Plays“, de la La MaMa Galleria, New York 
© ICRNY
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din New York. Două dintre reprezentaţii au avut loc în 15 
iunie şi o reprezentaţie s-a desfăşurat în data de 16 iunie. 
spectacolul Astă seară: Lola Blau, în regia lui Alexandru 
Dabija, cu Maia Morgenstern şi pianista Tatiana Moroşanu, 
a avut loc în 18 iunie, la Abrons Arts Center, din New York. 
documentarul Moştenirea lui Goldfaden (r. Radu Gabrea) a 
fost prezentat în data de 15 iunie, în cadrul unei serii de filme, 
la Simon Wiesenthal Center Museum of Tolerance. Invitatul 
special al evenimentului a fost Nahma Sandrow, istoric de 
teatru idiş, care a predat şi susţinut cursuri şi conferinţe la 
Universităţile Harvard şi Oxford, la Muzeul Smithsonian şi 
multe alte organizaţii academice şi culturale. În cadrul seriei 
de simpozioane de la Museum of Jewish Heritage, în data de 
17 iunie, regizorul Alexander Hausvater a susţinut conferinţa 
„Avram Goldfaden and the Legacy of Yiddish Theater 
in Romania“, urmată de un concert, cu participarea lui 
Zalmen Mlotek, una dintre figurile legendare ale teatrului idiş 
tradiţional, co-director artistic al Folksbiene Yiddish Theater. 
În aceeaşi zi, în sala Auditorium a Institutului Cultural Român 
de la New York, Alexander Hausvater, alături de Maia 
Morgenstern, au fost invitaţii speciali ai unui eveniment, în 
care şi-au prezentat creaţiile teatrale, spectacolele regizate 
sau cele în care joacă pe mai multe scene. 

CA, la Baxter Lecture Hall, Caltech şi la IC Art Gallery (3651 
Terrace View Drive, Encino, CA). 

IUNIE

15-21 iunie / Participarea românească la Festivalul Kulturfest 
NYC. Programul evenimentelor susţinute de Institutul Cultural 
Român de la New York la Kulturfest NYC a fost următorul: 
spectacolul Stele rătăcitoare, al Teatrului Evreiesc de Stat 
din Bucureşti, a avut trei reprezentaţii la Abrons Arts Center, 

26 mai-14 iunie / Scriitorul Norman Manea în dialog cu Bogdan-
Alexandru Stănescu,  pe East Side Stage de la BookExpo 

America 2015, Jacob K. Javits Convention Center, New York 
© ICRNY

15-21 iunie / Deschiderea oficială a Kulturfest NYC 2015, la The 
Winter Garden at Brookfield Place, New York 
© ICRNY
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26 iunie-10 iulie / Proiectul „Drapelul naţional al României. 
Istorie şi actualitate“, dedicat sărbătoririi Zilei Drapelului 
Naţional (26 iunie), organizat la sediul institutului. Proiectul 
a constat într-o expoziţie de reproduceri fotografice ale 
diferitelor înfăţişări cunoscute de stindardul românesc de-a 
lungul istoriei noastre moderne şi contemporane, cărora 
li s-au adăugat, într-o expoziţie adiacentă, cărţi şi albume 
din biblioteca institutului consacrate evoluţiei însemnelor 
naţionale de stat ale românilor. Vizitatorii au avut prilejul să 
asculte atât acorduri ale actualului imn naţional al României, 
Deşteaptă-te, române!, cât şi ale altor cântece, care, în 
alte etape istorice, au avut calitatea de imnuri naţionale 
ale româniei, precum: Marş triumfal la primirea steagului şi 
a Măriei Sale Prinţul Domnitor, 1862-1884; Trăiască Regele, 
1884-1948; Trei culori, 1977-1989.

IULIE

15-31 iulie / Expoziţia de albume de artă aflate în biblioteca 
institutului, intitulată „XX – XXI: Artele vizuale din România 
la răscruce de secole“, organizată la sediul Institutului 
Cultural Român de la New York. Pe lângă cele 40 de 
albume de artă prezentate, au fost expuse şi fotografii-
portret din domeniul public ale unor artişti plastici din 
România ultimilor 65 de ani, cu toţii consacraţi pe plan 
naţional şi chiar internaţional (sculptură, pictură, grafică 
şi gravură). Expoziţia a pus în valoare diversitatea stilistică 
a artelor vizuale din România, de la cultivarea onirismului 
şi simbolismului (în opera lui Ion Ţuculescu, de exemplu) 
la sinteza cromatică consecvent  urmărită şi la realismul 
esenţializat (Corneliu Baba, Dumitru Ghiaţă). 

22-25 iulie / spectacolul Blackwhite. The Adventures of Harap-
Alb, la Old Stone House, în Washington Park din Brooklyn, New 
York. Spectacolul a fost jucat în limba engleză de 15 copii 
americani, a durat o oră şi a fost regizat de Adrian Bulboacă. 
Spectacolul a avut muzică proprie, compusă de Arthur 
Solari. Basmul Povestea lui Harap-Alb a fost tradus şi adaptat 
în engleză de Vasile Flutur, profesor de actorie, regizor, 
scenarist şi actor, rezident în New York. Reprezentaţiile au 
continuat toată vara. Blackwhite. The Adventures of Harap-
Alb este rezultatul colaborării între Institutul Cultural Român 

22 iunie-3 iulie / Expoziţia cu titlul „Valori ale istoriei, culturii şi 
civilizaţiei din România în cărţi şi albume recente“, la sediul 
Institutului Cultural Român de la New York. Cărţile şi albumele 
expuse – donate bibliotecii Institutului Cultural Român de la 
New York de editorii sau comanditarii lor, după terminarea 
excepţionalei sărbători a cărţii din toată lumea care a fost 
târgul BookExpo America 2015 – au fost dedicate unor valori 
perene ale istoriei, culturii şi civilizaţiei din România, fiind, în 
acelaşi timp, tipărite în condiţii grafice de cea mai bună 
calitate. Expoziţia a cuprins lucrări ştiinţifice apărute la Editura 
Academiei Române, şi cărţi şi albume de istorie şi civilizaţie 
bancară apărute sub egida Băncii Naţionale a României. 

26-30 iunie / Turneul corului de copii „Alegretto“, organizat 
împreună cu Festivalul Internaţional „The Rhythms of One 
World 2015“ şi cu Misiunea Permanentă a României la ONU, 
la New York. Concertele susţinute de corul „Alegretto“ au 
avut loc la General Assembly Hall, de la Sediul ONU, la New 
York University – Eisner & Lubin Auditorium, şi la Lincoln Center 
– Alice Tully Hall. De asemenea, corul a susţinut un concert şi 
la sediul Institutului Cultural Român de la New York, în data 
de 30 iunie. Corul este condus de dirijorul prof. Adriana 
Codreanu şi de maestrul de sunet Gherasim Chiriţă, având în 
componenţă 23 de copii.

26-30 iunie / Corul de copii Allegretto pe scena de la General 
Assembly Hall - United Nations Headquarters, în cadrul 

Festivalul Internaţional "The Rhythms of One World 2015" 
© Ionuţ Văcar
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în limba engleză, organizat de Institutul Cultural Român de 
la New York, în colaborare cu mai multe asociaţii culturale 
canadiene şi americane, la iniţiativa Ambasadelor României 
şi Republicii Moldova în Canada. Spectacolul de poezie 
românească, muzică şi film documentar a fost organizat, în 
data de 15 august, în sala mare Côte-des-Neiges  din Montréal, 
în data de 16 august, la sala Centrepoint Studion Theatre, 
din Ottawa, şi în data de 18 august, la sala Auditorium a 
sediului Institutul Cultural Român de la New York. Spectacolul 
a cuprins prezentarea producţiilor Studioului „Flacăra Film“- 
Chişinău (Luminiţa Dumbrăveanu şi Teodor Guţu), lansarea 
cărţii-document Eugen Doga. Muzica este prima şi ultima 
mea iubire de Luminiţa Dumbrăveanu, un recital de nai în 
interpretarea lui Vasile Iovu, cuprinzând muzică românească 
şi creaţii ale lui Eugen Doga, interpretate în duet cu 
compozitorul (nai şi muzicuţă), proiecţia filmului documentar 
Eugen Doga (realizatori Luminiţa Dumbrăveanu şi Teodor 
Guţu), recital susţinut de Eugen Doga, cuprinzând lucrări din 
creaţia proprie, majoritatea făcând parte din patrimoniul 
muzical românesc. Ala Mîndicanu, preşedinte al Comunităţii 
Moldovenilor din Quebec, a susţinut un recital de poezie 
românească din creaţia poeţilor Mihai Eminescu, Nichita 
Stănescu, A. Mateevici şi Grigore Vieru.

27 august-30 septembrie / „De la avangardă la modernitate 
şi marii poeţi români din perioada interbelică“, expoziţie 
organizată la sediu, cuprinzând volume din fondul Bibliotecii 
Institutului Cultural Român de la New York, precum şi panouri 
cu reproduceri după portretele şi manuscrisele scriitorilor 
români Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion Barbu, Lucian 
Blaga, V. Voiculescu, Adrian Maniu, Barbu Fundoianu ş. a. 
Proiectul a fost dedicat, de asemenea, sărbătoririi Zilei Limbii 
Române.

SEPTEMBRIE 

11 septembrie-15 octombrie / Expoziţia „Unborn Nursery“ a 
artistului vizual Dan Voinea, organizată la Slag Gallery din 
New York, prima expoziţie personală a artistului în New York, 
cuprinzând opt lucrări de mari dimensiuni executate în ulei 
pe pânză, într-o manieră originală. În cadrul vernisajului, au 
luat cuvântul scriitoarea Doina Uricariu, directorul Institutului 

de la New York şi Piper Theatre Productions, companie de 
teatru cu sediul în Park Slope, Brooklyn, New York. 

25 iulie / Participarea filmului documentar Stream of Love 
(r. Ágnes Sós), în cadrul Rural Route Film Festival, la Museum 
of the Moving Image, New York. Evenimentul a reprezentat 
premiera new-yorkeză a filmului care a fost proiectat deja în 
peste 40 de festivaluri din întreaga lume.

AUGUST

7-16 august / Participarea regizorului Cristian Ionuţ Vasilescu 
(Kiki Vasilescu) la „Festival of Globe“, de la San Francisco. 
Filmul lui Kiki Vasilescu, Terapie pentru crimă, participant în 
competiţia de lungmetraje, a câştigat Premiul pentru cel mai 
bun regizor în cadrul festivalului, fiind singurul film românesc 
selectat în programul manifestării. Pelicula a fost prezentată în 
avanpremieră naţională în cadrul Festivalului de Psihanaliză 
şi Film de la Bucureşti şi este apreciată de critica românească 
drept „revelaţia cinematografiei româneşti a ultimului an“. 

15-18 august / Festivalul Limbii Române în Canada şi SUA. 
Sărbătorirea Zilei Limbii Române, prin trei reprezentaţii ale 
unui spectacol, cuprinzând recitaluri de poezie românească, 
muzică şi film documentar, susţinut în limba română şi subtitrat 

22-25 iulie / Imagine cu copii-actori americani, din spectacolul 
“BLACKWHITE. The Adventures of Harap-Alb”, la The Old Stone 

House in Washington Park, Brooklyn, Park Slope, New York 
© Adi Bulboacă
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despre Marcel Iancu. Vernisajul expoziţiei i-a avut ca invitaţi 
de marcă pe Juliet Kinchin, curator al departamentului 
de arhitectură şi design al Muzeului de Artă Modernă din 
New York, pe profesorul universitar de astrofizică Michael 
Finkenthal de la Universitatea John Hopkins (S.U.A.), un 
excepţional cercetător pasionat de autorii avangardei, şi pe 
Stephan Benedict, inginer proiectant, pasionat colecţionar 
de artă, membru al unor importante muzee new-yorkeze. 

30 septembrie-14 octombrie / turneul de jazz Transylvanian 
Concert, în interpretarea  instrumentiştilor de jazz Lucian Ban 
şi Mat Maneri. Turneul a fost însoţit de CD-ul Transylvanian 
Concert, înregistrat la celebra casă de discuri ECM Records, 
care a susţinut la rândul său acest turneu. Au fost organizate 
şase concerte, în săli importante şi în cadrul unor festivaluri 
de gen, precum: Angel City Jazz Festival (Los Angeles Jazz 
Festival), New Dimensions in Jazz & Portland Conservatory 
(Woodfords Church), Firehouse 12 Performing Space (New 
Haven, Connecticut), Bohemian Caverns (Washington DC), 
Williams Hall (New England Conservatory).

30 septembrie-30 octombrie / Expoziţia foto-documentară 
„ONU-70, România-60“, dedicată unei duble aniversări 
istorice: 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor 
Unite (24 octombrie 1945), respectiv 60 de ani de la primirea 
României (14 decembrie 1955) în rândul statelor lumii 
membre ale organizaţiei mondiale. Evenimentul  a constat  
într-o expoziţie de carte (în limbile română şi engleză), cu 

Cultural Român de la New York, şi Irina Protopopescu, 
directorul Slag Gallery. De asemenea, în data de 8 
septembrie, Dan Voinea a susţinut la sediul Institutului Cultural 
Român de la New York o prelegere în cadrul căreia şi-a 
prezentat viziunea artistică, a vorbit despre procesul său de 
creaţie, despre experienţa participărilor sale la importante 
târguri de artă din S.U.A., precum şi, despre expoziţia sa de 
la Slag Gallery. 

18 septembrie-9 octombrie / Expoziţia pictorului, arhitectului 
şi eseistului Marcel Iancu, originar din România, la sediul 
Institutului Cultural Român de la New York, reunind în premieră 
absolută aproximativ 40 de lucrări originale (ulei, grafică, 
litografie, tehnică mixtă) din colecţia Stephan Benedict. În 
seara vernisajului, au fost prezentate două filme documentare 

11 septembrie-15 octombrie / Afiş – Expoziţia personală "Unborn 
Nursery" a artistului vizual Dan Voinea, la Slag Gallery din 

Brooklyn, New York

18 septembrie-9 octombrie / Lucrări din expoziţia 
Marcel Iancu, la sediul ICR New York 
© ICRNY
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volume provenite din Biblioteca Institutului Cultural Român 
de la New York, precum şi din panouri cu fotocopii după 
documente, portrete ale secretarilor generali ai ONU, ale 
altor proeminenţi oameni de stat care au rămas în istorie prin 
contribuţia lor esenţială la statuarea şi afirmarea locului şi 
rolului mondial al ONU. Galeria de portrete a inclus  şi cei 16 
ambasadori-reprezentanţi permanenţi ai României la ONU. 

OCTOMBRIE

14 octombrie / Proiect dedicat celebrării latinităţii în spaţiul 
nord-american, în parteneriat cu organizaţia New York 
Latin Culture, la sediul  Institutului Cultural Român de la New 
York. Proiectul a constat în două evenimente muzicale, 
care au împletit muzica românească şi pe cea hispanică. 
A avut loc o audiţie de piese muzicale din albumul „Enescu 
necunoscut“, interpretate la vioară de Sherban Lupu, şi din 
repertoriul Cvartetului Bălănescu, de pe albumul „Maria T“ 
(2005), din fonoteca Institutului Cultural Român de la New 
York. Audiţia a fost urmată de concertul de chitară clasică 
susţinut de Christian Reichert, care a interpretat cântece 
spaniole, braziliene şi tangouri argentiniene. Alegerea datei 
de desfăşurare a proiectului a fost semnificativă şi pentru 
înscrierea în Luna Moştenirii Culturale Hispanice/Hispanic 
Heritage Month, care se celebrează în S.U.A., în octombrie. 

Proiectul a generat, astfel, un interes sporit în rândul publicului 
şi în mass-media. 

15 octombrie / Baritonul Ştefan Ignat a prezentat programul 
„Oedipe, pe înţelesul tuturor“, în sala Auditorium a Institutului 
Cultural Român de la New York, exemplificând cu înregistrari 
audio şi video cele mai frumoase părţi muzicale ale 
capodoperei enesciene. Ştefan Ignat a vorbit despre mitul 
lui Oedipe (cu precădere ca personaj de operă) şi despre 
unele elemente inedite pe care le-a descoperit în partitura 
enesciană (elemente de jazz nord-american, cântece şi 
balade populare româneşti ş.a.). Ştefan Ignat a prezentat 
publicului volumul său Oedipe. O viziune interpretativă, seara 
continuând cu un dialog pe care solistul de operă l-a purtat 
cu publicul invitat. Baritonul Ştefan Ignat şi violonistul Sherban 
Lupu au realizat, în 2005, premiera americană a operei 
Oedipe, la University of Illinois at Urbana-Champaign, proiect 
care s-a finalizat cu înregistrarea unui CD din care au fost 
ascultate câteva fragmente, în 15 octombrie, la împlinirea 
unui deceniu de la premiera americană. La eveniment a 
mai participat compozitorul american de origine română 
Gheorghe Costinescu, alături de alţi membri ai American 
Composers Alliance şi ai The George Enescu Society of the 
United States. 

16-31 octombrie / Participarea artistei Mirela Trăistaru la 
simpozionul international The Fleiss-Giacummo-McAvoy 
Second NY Contemporary Art Symposium 2015. Simpozionul 
a avut loc la Islip Art Museum. Artista Mirela Trăistaru a 
beneficiat de o rezidenţă artistică, în timpul căreia a realizat 
o serie de picturi inspirate din proiectul său „Jurnal de artist“. 
Proiectul a fost selectat de Dorothea Fleiss (Germania), 
Beth Giacummo (S.U.A) şi Jessica McAvoy (S.U.A.), curatorii 
simpozionului. Lucrările realizate pe perioada rezidenţei de 
artiştii participanţi la simpozion au fost expuse, la final, la 
Islip Art Museum (East Islip, NY), dar şi în alte spaţii oferite de 
parteneri: Patchogue Arts Council Gallery (Bethpage, NY) 
şi Brickhouse Brewery (Patchogue, NY). Mirela Trăistaru a 
prezentat şi o expoziţie personală intitulată „Urmă, umbră, 
moştenire...“, la sediul Institutului Cultural Român de la New 
York, cu vernisaj în data de 16 octombrie. Cu acest prilej, 
artista a susţinut un „artist talk“ şi şi-a prezentat lucrările cele 

14 octombrie / Billboard-
ul de pe Reuters Tower din 

Times Square, New York, prin 
care se anunţa evenimentul 
Celebrarea Latinităţii la New 
York - concert de chitară cu 

Christian Reichert, organizat la 
sediul ICR New York 

© New York Latin Culture 
(NYLC) 
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Au urmat discuţii cu publicul şi o masă festivă organizată de 
Double 4 Studios. Sâmbătă 24 octombrie, la invitaţia domnului 
John Banu, preşedintele Ligii Româno-Americane, din 
sudul Floridei, cineaştii români s-au întâlnit cu reprezentanţii 
comunităţii româneşti din această parte a S.U.A., la sediul 
Ligii din Hollywood, care a fost inaugurat cu acest prilej. A 
urmat proiecţia documentarului de lungmetraj Aliyah Dada 
– regizor/producător Oana Giurgiu, discuţii cu publicul (Q&A) 
şi o masă festivă organizată de Double 4 Studios. Au mai 
fost proiectate: Poveste de dragoste, regia Cristina Iacob, 
o colecţie de scurtmetraje româneşti, premiate la festivaluri 
naţionale şi internaţionale, Medalia de onoare, regia Călin 
Peter Netzer, în prezenţa lui Tudor Voican – scenaristul filmului. 
A urmat discuţia cu publicul şi închiderea Festivalului, cu o 
masă festivă oferită de Cinema Paradiso. La sediul Institutului 
Cultural Român de la New York a fost organizat evenimentul 
„Portret de regizor Radu Mihăileanu“, în cadrul căruia au 
fost proiectate filmele Trenul vieţii şi Trădare, cu participarea 
regizorului. La aceste două proiecţii, au participat, printre 
numeroşi spectatori, E.S. ambasador dr. Ion Jinga, şeful 
Misiunii Permanente a României pe lângă O.N.U.

24 octombrie-31 decembrie / Expoziţia „Tia Peltz and the 
Childhood World“/„Tia Peltz şi lumea copilăriei“, la Kids Euro 
Festival Washington, DC. Institutul Cultural Român de la New 
York a organizat un proiect dedicat artistei Tia Peltz (1923-
1999), care a devenit cunoscută mai ales datorită lucrărilor 
sale de pictură şi grafică ce au ca temă centrală universul 
copilăriei şi portretele de copii. Expoziţia a fost prezentată 
în cadrul „Kids Euro Festival“, care a avut loc în perioada 
24 octombrie – 8 noiembrie, la Washington, DC, eveniment 
organizat de Institutul Cultural Român de la New York, în 
parteneriat cu Ambasada României la Washington, DC. 
Festivalul, aflat anul acesta la cea de a VIII-a ediţie, a inclus, 
timp de două săptămâni, o largă paletă de evenimente 
oferite gratuit publicului, precum spectacole muzicale şi de 
teatru de păpuşi, proiecţii de filme de animaţie, workshop-
uri de artă şi meşteşuguri, expoziţii de desene, recitaluri de 
poveşti, lansări de carte pentru copii. Evenimentele au fost 
găzduite de spaţii, precum Sitar Arts Center; KID Museum; 
DC Library; American Film Institute; diverse şcoli, librării şi 
biblioteci. 

mai representative: cele din proiectele „2x20 (prietenii fetiţei 
mele)“, „Flori şi florărese“, „Gardens“ sau „Backstage“, sub 
formă de slideshow şi înregistrări video. La eveniment, au fost 
invitaţi şi ceilalţi artişti rezidenţi, precum şi cei trei prestigioşi 
curatori: Dorothea Fleiss, Beth Giacummo şi Jessica McAvoy. 

22-25 octombrie / Festivalul de film românesc „Focus on 
Romania: Fort Lauderdale/Miami Waves“, la Cinema 
Paradiso, Fort Lauderdale, Universitatea din Miami, şi la sediul 
Institutului Cultural Român de la New York. Institutul Cultural 
Român de la New York a susţinut cea de-a doua ediţie a 
festivalului. Organizatorii şi-au propus să prezinte publicului 
american nu doar o proiecţie de filme, ci galeria celor mai 
importanţi regizori şi producători români, al căror nume este 
legat de premii obţinute la cele mai importante festivaluri 
de film european. Invitaţi: Dan Piţa, Radu Mihăileanu, Oana 
Giurgiu, Vlad Păunescu şi Tudor Voican. Programul festivalului 
a cuprins un atelier de lucru cu studenţii din primul an de 
masterat de la Departamentul de Film de la Universitatea 
din Miami, pe tema „Provocări şi reuşite în producţia de film 
românesc“, clasa condusă de prof. John Soliday. Au fost 
proiectate secvenţe din filmele Trenul vieţii, Concurs şi Live. 
Au participat la discuţii Dan Piţa, Radu Mihăileanu, Vlad 
Păunescu şi Oana Păunescu. S-au analizat filmele, metodele 
de producţie şi dezvoltarea expresiei cinematografice 
în perspectiva trecerii timpului şi a lucrului, sub cenzura 
comunistă şi până în ziua de azi. Au fost vizate aspecte 
ale coproducţiei, stilul de lucru în est şi vest, metode de 
finanţare, regimul dreptului de autor etc. Deschiderea festivă 
a evenimentului a fost urmată de proiecţia filmului Train de 
Vie, coproducţie Franţa/România. Invitat: regizorul Radu 
Mihăileanu. Au urmat discuţii cu publicul (Q&A) şi un cocktail 
organizat de Cinema Paradiso. Pe 23 octombrie, înaintea 
proiecţiei filmului Concurs, regizorul Dan Piţa a fost omagiat 
pentru întreaga sa carieră. A fost prezentat un scurt film 
omagial, creat de Andrei Zincă, după care regizorului Dan 
Piţa i-a fost decernată o statuetă din partea Festivalului, ca 
omagiu pentru întreaga sa creaţie cinematografică. După 
proiecţia filmului Concurs, a urmat o discuţie între public şi 
invitaţii Dan Piţa şi Vlad Păunescu, director de imagine. A 
doua zi, proiecţia filmului Live, regia Vlad Păunescu, a avut 
loc în prezenţa regizorului şi a designerul Oana Păunescu. 



178

cu o prezentare a scriitorului Ion Pillat în ipostaza de poet, 
eseist şi traducător excepţional din poezia lumii, făcută de 
prof. Alan Timberlake. La acest eveniment, a fost amintită 
şi participarea Mariei Pillat-Brateş la International Water 
Colour Exhibition, din anul 1929, de la Chicago. Cele două 
acuarele alese şi expuse pentru acest eveniment (Ţăranul 
bătrân şi Portretul poetului Vasile Voiculescu) au fost incluse 
în catalogul evenimentului şi, apoi, într-o serie de expoziţii în 
circuit, în marile muzee din S.U.A. de la vremea respectivă. 
Pe toată durata simpozionului de la Columbia University 
au fost prezentate proiecţii cu imagini din arhiva Ion Pillat 
şi filmul Procesul ceasului de apoi (r. Alexandru Munteanu).  
Evenimentul care a avut loc la Institutul Cultural Român de la 
New York a debutat cu conferinţa „The Contexts of a Great 
Translator“, susţinută de Virgil Nemoianu, şi a continuat cu 
prezentarea celor trei filme documentare realizate de 
Alexandru Munteanu. Cu acest prilej, s-a deschis şi o expoziţie 
de carte, care a cuprins toate volumele semnate de Ion 
Pillat, Maria Pillat-Brateş, Dinu Pillat, Cornelia Pillat, Monica 
Pillat, cărţi care se află în Biblioteca Institutului Cultural 
Român de la New York. 

NOIEMBRIE 

5-26 noiembrie / Expoziţia personală a artistului vizual Dimitrie 
Budiaci, „Poezia picturii/Pictura poeziei“, şi recitalul poetului 
Florian Silişteanu, la sediul Institutului Cultural Român de la 
New York. Expoziţia a cuprins lucrări executate în tehnica ulei 
pe pânză, de dimensiuni mari (120x150 cm) şi medii (70x90 
cm), reunite sub titlul „Totems“, şi a fost concepută în tandem 
cu recitalul scriitorului şi poetului româno-american Florian 
Silişteanu (pseudonimul literar al lui Florian Stoian). Vernisajul 
a avut loc în data de 6 noiembrie, în prezenţa artistului, 
expoziţia rămânând deschisă timp de trei săptămâni, până 
la data de 26 noiembrie. Partea a doua a serii a fost dedicată 
spectacolului poetic „Însoţitorul de soartă al omului rotitor“, 
susţinut de Florian Silişteanu. Cunoscutul scriitor şi poet de 
origine română, stabilit la Sacramento, în statul California, a 
recitat poeme din volumul său Serafim – schimbul de pasăre/
Seraphim – bird’s Exchange. De asemenea, a avut loc 
lansarea volumului de versuri Păsări târzii – poezii de iubire, 

30 octombrie-2 noiembrie / Proiectul „Dinastia Pillat“, dedicat 
lui Ion Pillat, cu ocazia celebrării a 70 de ani de la moartea 
acestuia, prin care a fost prezentată întreaga familie Pillat: 
Ion Pillat, Maria Pillat-Brateş, Dinu Pillat, Cornelia Pillat, Monica 
Pillat. Proiectul „Dinastia Pillat“ s-a desăşurat prin două 
evenimente: unul ce a avut loc pe data de 30 octombrie, în 
Sala Auditorium a Institutului Cultural Român de la New York, 
iar celălalt s-a desfăşurat în data de 2 noiembrie, la Columbia 
University. Invitaţi în acest proiect au fost profesorul universitar 
Virgil Nemoianu (The Catholic University of America, 
Washington, DC) şi Alexandru Munteanu (producătorul 
emisiunii „Rezistenţa prin cultură”, TVR). Profesorul Virgil 
Nemoianu a susţinut două conferinţe în care a vorbit despre 
importanţa culturală în istoria civilizaţiei româneşti şi a 
literaturii române a fiecărui membru al familiei Pillat şi despre 
traducerile din poezia americană şi engleză datorate lui Ion 
Pillat. Jurnalistul Alexandru Munteanu a prezentat trei filme 
documentare despre familia Pillat: „Cornelia Pillat. Portret 
de familie“, „Procesul ceasului de apoi, Când vom fi din 
nou împreună“. La evenimentul de la Columbia University, 
au participat, pe lângă profesorul Mona Momescu (lector 
la Catedra „Nicolae Iorga“), profesorul Alan Timberlake 
şi profesori de la catedrele de literatură comparată, de 
limbi romanice, de limbă şi literatură americană, de arte 
vizuale. Simpozionul de la Columbia University a debutat 

24 octombrie-31 decembrie / Copii americani şi români, prezenţi 
la expoziţia “Tia Peltz and the Childhood World”, la  sediul 

Ambasadei României în SUA, de la Washington, DC 
© Lucian Purcăreanu
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– The Path to Beyond (r. Anca Damian); documentarele: 
Goldfaden’s Legacy/Moştenirea lui Goldfaden (r. Radu 
Gabrea), Trading Germans/Paşaport pentru Germania 
(r. Răzvan Georgescu). Fiecare film din festival a fost însoţit 
de o prezentare a regizorului, scenaristului, operatorului şi 
echipei de actori din distribuţie şi a fost urmat de o sesiune de 
întrebări şi răspunsuri, cu participarea invitaţilor speciali: Florin 
Lăzărescu – coscenaristul filmului Aferim!, radu Gabrea – 
regizorul filmelor O poveste de dragoste, Lindenfeld şi 
Moştenirea lui Goldfaden, Victoria Cociaş – actriţa principală 
din O poveste de dragoste; Lindenfeld. Discuţiile au fost 
moderate de criticul de film Monica Filimon, regizoarea 
Neely Goniodsky, Ileana Marin, profesor la University of 
Washington din Seattle, şi Maryna Ajaja din partea SIFF 

semnat de Florian Silişteanu. Pe parcursul evenimentului, 
pictorul a făcut schiţe rapide, inspirate de versurile ascultate, 
iar poetul a creat un poem, sugerat de lucrările pictorului. 

6-10 noiembrie / Cea de-a V-a ediţie a Festivalului Filmului 
Românesc de la Stanford University, UC Berkeley şi San 
Francisco State University, la San Francisco, sub genericul 
„Travelling Shots: Families Beyond Boundaries“. Programul 
ediţiei 2015 a cuprins proiecţiile filmelor Quod erat 
demonstrandum (r. Andrei Gruzsniczki), Poziţia copilului (r. 
Călin Peter Netzer), Cea mai fericită fată din lume (r. Radu 
Jude), Waiting for August (r. Teodora Ana Mihai), Aliayah 
DADA (r. Oana Giurgiu), dezbateri pe tema filmului românesc, 
întâlniri/workshop-uri cu studenţii de la Secţia de film San 
Francisco State University, întâlniri/dezbateri cu studenţii 
din programul de master şi doctorat de la UC Berkeley şi 
Stanford University, expoziţie de afişe (pe tema festivalului) 
realizate de elevii Liceului de Artă „Nicolae Tonitza“ din 
Bucureşti. Festivalul Filmului Românesc de la Stanford 
University UC Berkeley şi San Francisco State University a fost 
creat din dorinţa de a extinde şi menţine dialogul despre 
cultura română, prin prisma cinematografiei româneşti, în 
spaţiul academic american. Ca şi în anii precedenţi, ediţia 
2015 a festivalului a fost organizată prin voluntariat şi, s-a 
desfăşurat cu intrare gratuită.

20-22 noiembrie / Cea de-a II-a ediţie a Festivalului Filmului 
Românesc de la Seattle, organizată în parteneriat cu 
asociaţia non-profit ARCS (American Romanian Cultural 
Society), la SIFF Cinema Uptown. Această a doua ediţie a 
festivalului, desfăşurată sub genericul „One Eye Laughing, 
One Eye Crying: Tales of Resistance“/„Un ochi râde, un ochi 
plânge: povestiri despre rezistenţă“, a prezentat o selecţie 
de filme al căror numitor comun este ideea de rezistenţă 
identitară, într-o societate de o mare diversitate socio-
culturală, unde istoriile personale se află în permanentă 
competiţie cu arhivele istoriei naţionale. Programul 
festivalului a cuprins şapte filme româneşti: lungmetrajele de 
ficţiune: Aferim! (r. Radu Jude), A love story, Lindenfeld/O 
poveste de dragoste, Lindenfeld (r. Radu Gabrea), Closer to 
the Moon (r. Nae Caranfil), Domestic (r. Adrian Sitaru); filmul 
biografic de animaţie: Crulic – Drumul spre dincolo/Crulic 

6-10 noiembrie / Afiş – New Literature from Europe (NLE) 2015
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workshop al scriitorului Florin Lăzărescu, invitat la Festival în 
calitate de co-scenarist al filmului Aferim!, cu studenţii de 
la Film Studies despre screen writing şi adaptare, plecând 
de la nuvela sa Lampa cu căciulă, tradusă în engleză şi 
ecranizată de Radu Jude într-un scurtmetraj cu acelaşi titlu, 
care a obţinut multe premii. În data de 23 noiembrie, alte 
evenimente s-au desfăşurat la Bellevue Library, sub genericul 
„American-Romanian Cultural Intersections: An evening with 
author Florin Lăzărescu and actress Victoria Cociaş“: one-
woman-show-ul actriţei Victoria Cociaş, Maria Callas – La 
Divina (fragmente din Master Class de Terrence McNally); un 
club de carte cu Florin Lazărescu (în seria book club-urilor 
organizate de ARCS), în care autorul a oferit o lectură din  
romanul său, Amorţire, şi alte câteva texte scurte traduse 
în engleză. Un alt eveniment adiacent Festivalului Filmului 
Românesc de la Seattle a avut loc, ca un „preambul“ 
al festivalului, în data de 16 noiembrie, la sediul Institutului 
Cultural Român de la New York. Evenimentul, desfăşurat 
sub titlul „Radu Gabrea – Portrait of a Film Director“, a 
constat în proiecţiile filmelor And They Went Away Like 
the Wind (Barasheum, Barasheum!)/Şi s-au dus ca vântul 
(Baraşeum, Baraşeum) şi Evrei de vânzare/Jews for Sale. 

20 noiembrie-24 decembrie / Expoziţia personală a 
artistului Részegh Botond, „Nightfall“, la Gallery MC, din 
New York – un spaţiu consacrat al artei contemporane 
internaţionale. Au fost expuse 20 de lucrări, executate în acrilic 
pe pânză sau pe hârtie şi în tehnica clar-obscurului. Lucrările, 
cu dimensiuni de până la 200 x 150 cm, au ca temă centrală 
figura umană în căutarea libertăţii individuale. Pornind 
de la un personaj real, artistul ajunge prin sublimare la un 
portret simbolic, care – după cum mărturiseşte – „ar putea 
fi o metaforă pentru miile de deţinuţi politici din toată 
lumea“. O parte dintre lucrări a fost prezentată, în  2014, 
la Boston şi la  New York, iar cealaltă parte, la Bucureşti şi 
la  Cluj-Napoca, bucurându-se de aprecierea publicului 
şi a criticii. Evenimentul a reprezentat o premieră, dat fiind 
că toate aceste lucrări din ciclul „Nightfall“ au fost reunite 
pentru prima dată într-o expoziţie personală, oferind astfel 
o viziune unitară şi coerentă. Expoziţia a fost însoţită de 
catalogul bilingv (română-engleză) intitulat Nightfall, care a 
fost nominalizat, în 2014, pentru Premiul „Cea mai frumoasă 

(Seattle International Film Festival). Audienţa a fost astfel 
introdusă în „culisele“ creaţiei cinematografiei româneşti. 
Organizatorii locali au conceput şi o serie de evenimente 
adiacente Festivalului, avându-i ca protagonişti pe unii 
dintre invitaţii speciali. Astfel, la University of Washington, cea 
mai mare şi prestigioasă instituţie de învăţământ superior 
din statul Washington, au avut loc mai multe evenimente, 
în data de 19 noiembrie, cu scopul de a încuraja tinerii 
studenţi să participe la Festival, dar şi pentru a lărgi audienţa 
în comunitatea academică: o proiecţie a documentarului 
lui radu Gabrea România, România!/Romenye, Romenye!, 
urmată de o întâlnire şi o masă rotundă cu regizorul, organizate 
în colaborare cu Film Studies, Jewish Studies, Department of 
Germanics, REECAS şi Slavic Languages and Literatures; un 

20-22 noiembrie / Afiş – Festivalul filmului românesc de la Seattle, 
“One Eye Laughing, One Eye Crying: Tales of Resistance” 2015 

(ediţia a II-a) 
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1-31 decembrie / Expoziţia „Mari personalităţi ale Marii 
Uniri din 1918. Portrete şi documente istorice“, la sediul 
reprezentanţei. Proiectul a venit în completarea celorlalte 
proiecte dedicate celebrării Zilei Naţionale a României 
şi  a constat într-o expoziţie de reproduceri fotografice 
după portrete şi documente istorice reprezentative pentru 
memorabilul eveniment al marii uniri a tuturor provinciilor 
româneşti. Alături de documente fundamentale din 1918 
–  ca Hotărârea Sfatului Ţării de la Chişinău, din 27 martie/9 
aprilie, de unire a Basarabiei cu România; Moţiunea 
adoptată, la Cernăuţi, în 15/28 noiembrie, de Congresul 
General al Bucovinei privind unirea necondiţionată şi pe 

carte a anului din România“. Textele din album, inspirate de 
lucrările lui Részegh Botond, sunt semnate de cunoscutul 
scriitor György Dragomán şi au fost traduse în limba română, 
de Peter Demény şi în limba engleză de Paul Olchvary. 
Expoziţia a fost realizată de Debra Vanderburg Spencer, o 
cunoscută curatoare independentă şi istoric de artă, cu o 
vastă experienţă în management cultural şi expertiză în arta 
contemporană.

DECEMBRIE

1-10 decembrie / Expoziţia „Flori de IE“, la sediul Institutului 
Cultural Român de la New York, cu ocazia Zilei Naţionale a 
României. Expoziţia a valorizat tezaurul inestimabil al creaţiei 
tradiţionale din România şi a cuprins ii tradiţionale româneşti, 
autentice şi unicat, realizate şi cusute manual, cu broderii 
deosebite din fir de mătase şi bumbac, unele dintre ele 
cu o vechime de peste 140 de ani. Piesele au provenit din 
toate regiunile geografice ale ţării. Colecţia „Flori de IE“ a 
fost completată, la începutul anului 2015, cu o serie de ii noi 
– un concept unic, ce a readus în prim-plan ia autentică 
românească, care păstrează totodată linia cromatică şi 
simbolistica originare. Modele vechi au fost astfel transpuse 
pe pânză nouă, piesele fiind, de asemenea, realizate 
integral manual, din materiale delicate, cu broderii ample şi 
aspectuoase, la fel ca prototipurile după care sunt create. 
Expoziţia de la Institutul Cultural Român de la New York a 
cuprins o selecţie de 10-15 piese reprezentative ale colecţiei 
„Flori de IE“ a Cristinei Chiriac. Conform viziunii lui Cătălin 
Orezeanu, responsabil pentru imaginea artistică a proiectului 
din partea Asociaţiei „Flori de IE“, iile au fost expuse pe 
manechine şi au fost subliniate de spoturi de lumină. 
Fiecare exponat a fost însoţit de note explicative, care, pe 
lângă datele tehnice (material, dată, zona etnografică 
de provenienţă etc.), au prezentat publicului „povestea“ 
fiecărei ii în parte. Expoziţia a fost completată vizual de 
proiecţia unui „copac (stejar), ale cărui frunze se mişcă sub 
vântul moderat de vară“ (C. Orezeanu), iar auditiv, de un 
fundal muzical cu vechi înregistrări ale Mariei Tănase şi alte 
cântece populare româneşti. 1-10 decembrie / Afiş – Endless Romania - Expoziţia „Flori de IE“, 

la ICR New York. Colecţia Cristina Chiriac
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33 de ţări. Expoziţia şi-a propus să celebreze împlinirea, în 
2015, a 70 de ani de la înfiinţarea ONU, pe de o parte, şi 
a 60 de ani de când România este stat-membru al ONU, 
pe de altă parte. Totodată, artiştii participanţi au încercat 
să exprime prin tematica lucrărilor lor preocuparea globală 
faţă de schimbarea climei, problematică ce se regăseşte pe 
agenda ONU. La vernisaj au fost prezenţi numeroşi membri 
ai corpului diplomatic din diverse ţări, artişti, oameni de 
cultură. Au vorbit: E.S. dr. Ion Jinga, ambasador extraordinar 
şi plenipotenţiar, Reprezentantul Permanent al României 
la ONU; Cristina Gallach – Under-Secretary-General for 
Communications and Public Information, din cadrul ONU; 
Ştefan Balog, Preşedintele Fundaţiei Inter-Art. În data de 11 
decembrie, la sediul reprezentanţei a avut loc evenimentul 
intitulat „O seară Inter-Art la New York“, constând într-un 
dublu vernisaj, cel al „Expoziţiei de grafică mică“, ce a reunit 
lucrările a 25 de artişti români, expuse în galeria „East-West“, 
respectiv cel al expoziţiei „Transylvania in Black & White“, cu 
gravuri şi fotografii semnate de Ştefan Balog, Robert Lixandru 
şi Andrei Bakó, şi cu picto-poeme de Ioan Hădărig. A urmat o 
serie de prezentări de carte: Imagini ale Aiudului de altădată, 
de Robert Lixandru şi Ioan Hădărig; Cuvinte rătăcite din alt 
secol – antologie de poezie în română şi franceză, 20 de 
poeţi contemporani, traducere de Marcela Hădărig; grafică 
de Ştefan Balog; Aripile cerului – poezii de Ioan Hădărig; 
grafică de Ştefan Balog; The Touch of Tomorrow – proză 
scurtă fantastică, de Ştefan Balog; Bone, Flesh and Fur de 
Patricia Goodrich, Elisabeth Raby – S.U.A. şi Casandra Ioan – 
România. Prezentă la eveniment, Patricia Goodrich a recitat 
un poem propriu în engleză, iar Ioan Hădărig a citit versiunea 
lui în limba română. De asemenea, muzica a fost prezentă la 
eveniment prin înregistrările cu Melodis Folk (Emilia şi Marius 
Moga), care au asigurat fundalul sonor.

9 decembrie / Institutul Cultural Român de la New York, în 
parteneriat cu RA Entertainment, Mara Society şi Baletul 
Operei Naţionale Bucureşti, a organizat o extraordinară 
gală de balet, care, sub titlul „World Ballet Stars într-o seară 
prezentată de Alina Cojocaru & Opera Naţională Bucureşti“, 
a reunit la New York balerini de top din România şi staruri 
ale baletului internaţional. Spectacolul a avut loc la Jazz 
at Lincoln Center, Rose Hall.  Distribuţia spectacolului a 

vecie a Bucovinei cu Ţara-Mamă; Rezoluţia adoptată de 
Adunarea Naţională de la Alba Iulia, din 18 noiembrie/1 
decembrie, prin care s-a decretat unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România --, expoziţia 
a pus accentul pe factorul uman, pe figurile ilustre ale elitelor 
culturale, religioase, politice şi militare care au luptat şi au 
acţionat decisiv pentru înfăptuirea statului naţional unitar 
român. Astfel, expoziţia i-a prezentat publicului vizitator, cu 
succinte date biografice, pe: regele Ferdinand I Întregitorul, 
regina Maria, Ion I.C. Brătianu, Nicolae Iorga, Vasile Lucaciu, 
Vasile Goldiş, Iuliu Maniu, Take Ionescu, Ion Inculeţ, Alexandru 
Averescu, Vasile Stoica, Pantelimon Halippa, Aurel Lazăr, 
Alexandru Vaida-Voevod, Ştefan Cicio-Pop, Silviu Dragomir, 
Alexandru Lapedatu, Ioan Suciu, Octavian Goga, Constantin 
Stere, Iuliu Hossu, Nicolae Titulescu, Sever Bocu, Ion Nistor, Ion 
Gh. Pelivan, Iancu Flondor, Gheorghe Pop de Băseşti, Miron 
Cristea, Caius Brediceanu, Romul Boilă ş.a.

8-21 decembrie / Institutul Cultural Român de la New York 
a organizat un proiect care a pus  în valoare interferenţa 
artelor, avându-i drept protagonişti pe membrii Fundaţiei 
„Inter-Art“, din Aiud. În data de 8 decembrie, la sediul onu, 
a avut loc vernisajul expoziţiei internaţionale „Towards 
Progress in the Post-2015 Development Agenda and Climate 
Change Issues“, care a reunit lucrările a 52 de artişti, din 

1-10 decembrie / Imagine de la concertul SoNoRo, cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Naţionale a României, de pe scena Weill 

Recital Hall, de la Carnegie Hall, New York  
© Ionuţ Văcar
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12 decembrie / Proiectul „Fairy tales with Santa Claus“, 
dedicat sărbătorii Crăciunului, la sediul reprezentanţei. 
Proiectul a constat într-o expoziţie de desene şi picturi cu 
lucrări realizate de copii pe tema sărbătorii Crăciunului 
şi un recital de pian. Pentru expoziţia de desene şi picturi, 
Institutul Cultural Român de la New York a invitat copiii din 
comunităţile româneşti din spaţiul nord-american să trimită 
lucrări de desen şi pictură, în orice tehnică – creioane 
colorate, acuarelă, guaşă, acrilic, ulei, tehnică mixtă etc. – 
legate de simbolurile, mitologia şi bucuria sărbătorilor de 
iarnă. De asemenea, cei care au dorit au fost invitaţi să 
trimită icoane sau alte reprezentări ale scenei Naşterii 
Domnului. Invitaţia de a participa la expoziţie a fost trimisă 
şi unor instituţii culturale americane, precum şi copiilor de 
alte naţionalităţi – prieteni de joacă sau colegi de clasă ai 
copiilor de origine română, care au putut participa cu lucrări 
reprezentative pentru obiceiurile tradiţionale de Crăciun 
din ţara lor de origine. Expoziţia a rămas deschisă până 

reprezentat o adevărată „constelaţie“ de staruri: Alina 
Cojocaru (România), Opera Naţională Bucureşti şi English 
National Ballet, Londra; Tamara Rojo (Spania), English 
National Ballet, Londra; Ulyana Lopatkina (Rusia),  Mariinsky 
Theatre, Sankt Petersburg; Daniil Simkin (Rusia),  American 
Ballet Theatre, New York; Friedemann Vogel (Germania) – 
Stuttgart Ballet; Osiel Gouneo (Cuba) – Norwegian National 
Ballet; Isaac Hernandez (Mexic) – English National Ballet, 
Londra; Daniel Ulbricht (S.U.A.) – New York City Ballet; Bianca 
Fota (România) – Opera Naţională Bucureşti; Sena Hidaka 
(Japonia) – Opera Naţională Bucureşti; Dawid Trzensimiech 
(Polonia) – Opera Naţională Bucureşti; Marina Minoiu 
(România) – Opera Naţională Bucureşti; Robert Enache 
(România) – Opera Naţională Bucureşti; Shuhei Yoshida 
(Japonia) – Opera Naţională Bucureşti; Alexandra Gavrilescu 
(România) – Opera Naţională Bucureşti; Bogdan Cănilă 
(România) – Opera Naţională Bucureşti; Johan Kobborg 
(Danemarca) – Opera Naţională Bucureşti. 

9 decembrie / Spectacolul World Ballet Stars - Alina Cojocaru 
& Bucharest National Opera House, pe scena de la Rose 

Theater din Lincoln Center, New York 
©  Ionuţ Văcar
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14 decembrie / Institutul Cultural Român din New 
York, în colaborare cu prestigioasa instituţie a artelor 
spectacolului Martin E. Segal Theatre Center (MESTC), din 
cadrul The Graduate Center – City University of New York 
(CUNY), a organizat un nou eveniment dedicat artei teatrale 
din România. Evenimentul a avut loc la MESTC şi a constat 
într-un spectacol-lectură cu piesa Gianinei Cărbunariu, 
Mihaela, tigrul din oraşul nostru/Mihaela, the Tiger of Our 
Town. Punerea în scenă i-a aparţinut regizoarei de teatru 
americane Tamilla Woodard, iar din distribuţie au făcut 
parte trei actori americani: Kevin Crisaldi, Em Grosland şi Jens 
Rasmussen. Spectacolul s-a jucat în limba engleză, în 
traducerea lui Jim Brown. În deschiderea spectacolului a 
vorbit dr. Frank Hentschker, director executiv şi de programe 
la Martin E. Segal Theatre Center, care a adresat un cuvânt 
de bun-venit şi a prezentat agenda MESTC, după care 
criticul de teatru Cristina Modreanu a făcut o scurtă trecere 
în revistă a istoriei teatrului românesc contemporan, cu 
predilecţie după 1989, ilustrată printr-un slideshow, în care a 
integrat şi creaţia Gianinei Cărbunariu.

la sfârşitul anului. La vernisaj a fost prezent şi Moş Crăciun, 
care a oferit daruri, premii şi diplome tinerilor creatori. Nu a 
lipsit din scenografie tradiţionalul brad de Crăciun. Al doilea 
eveniment a fost un recital de pian susţinut de şapte copii 
pianişti: Mateo Juan (8 ani), Manon Juan (4 ani), Owen Doyle 
(8 ani), Zachary Meryn (8 ani), Jared Meryn (8 ani), Alexandra 
Ghile (7 ani) şi Gabriela Ghile (5 ani), elevi ai cunoscutei 
profesoare de origine română, Alexandra Conte. Aceştia 
au cântat în cor câteva cântecele specifice Crăciunului, au 
recitat poezii în limba română şi au interpretat la pian melodii 
compuse de Robert Schumann, Carl Czerny, Kabakevsky 
şi Anton Diabelli. De asemenea, la eveniment, Ionuţ Văcar a 
interpretat un recital de colinde la pian, iar un cor (condus de 
Constrantin Dancu), format din şase tineri româno-americani, 
a interpretat cele mai frumoase melodii de Crăciun, în limba 
engleză şi în limba română. 
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2014 (traducere de  Marily Le Nir), cu ocazia Zilei Culturii 
Naţionale. La întâlnirea prilejuită de lansarea cărţii şi 
moderată de Thomas Stélandre, de la Le Magazine Littéraire, 
au fost prezenţi autoarea Florina Ilis, traducatoarea Marily Le 
Nir, reprezentanta editurii, dar şi oameni de cultură români şi 
francezi. 

29 ianuarie / Întâlnirea studenţilor români la Paris sub egida 
asociaţiei REVIRO (Revino în România – talentele revin în 
România),  moderată de Francesca Abalasei. REVIRO este 
o asociaţie care susţine tinerii români care au studiat în 
străinătate, îi incurajează şi le oferă suport pentru a începe 
o carieră în România în medii profesionale de top. Este 
singura organizaţie de acest fel din România. Filiala REVIRO 
Franţa, deschisă în 2014, a organizat acest prim eveniment 
în colaborare cu Institutul Cultural Român de la Paris. 
REVIRO doreşte să ofere un sprijin în crearea unei comunităţi 
studenţeşti române la Paris. Intâlnirea a avut ca obiectiv 
prezentarea REVIRO, informarea studenţilor privind opţiunile 
profesionale din România şi stabilirea unei legături durabile 
atât cu comunitatea studenţească română la Paris, cât şi 
cu Institutul Cultural Român de la Paris. A fost organizat un 
workshop de scriere a CV-ului, de networking, precum şi o 
întâlnire cu foşti studenţi care s-au întors în România şi şi-au 
început cariera, cu tematica „Cum mă poziţionez în faţa 
angajatorilor din România?“. 

FEBRUARIE 

12 februarie / Prima seară din cadrul ciclului de conferinţe-
dezbateri „Un artist, o operă“ a fost dedicată vieţii şi operei 
lui Dan Haulică, prestigios critic de artă, director al revistei 
Secolul XX, ambasador al Delegaţiei României în cadrul 
UNESCO. Evenimentul a reunit personalităţi artistice ale 
diasporei româneşti din Franţa. În deschidere, directorul 
adjunct al Institutul Cultural Român de la Paris, Radu 
Ciobotea, a prezentat ciclul de manifestări şi a vorbit 
despre personalitatea lui Dan Hăulică în contextul înnoirii 
limbajului şi analizei criticii de artă, precum şi al modului de 
reprezentare a diplomaţiei româneşti la Paris. În continuare, 

IANUARIE

14 ianuarie-13 februarie / „Un înger în grădină“, expoziţie de 
pictură şi sculptură a artistei românce Silvia Radu, la Galeria 
de Artă a Institului Cultural Român de la Paris, organizată 
cu ocazia Zilei Culturii Naţionale. Expoziţia a cuprins nouă 
lucrări de pictură de mari dimensiuni executate de pictoriţa 
Silvia Radu în perioada 1987-2013: „Capita la Piţigaia“, 
„Flori galbene şi roşii“, „Crini roz“, „Copaci la Piţigaia“, 
„Primăvara“, „Vama Veche – Marea Roşie“, „Vama Veche – 
Marea Albastră“, „Vedere la Piţigaia“, „Flori galbene şi albe“ 
şi o sculptură în ipsos pictat, întruchipând un înger.

16 ianuarie / Concert extraordinar susţinut de pianista Ana 
Antonia Tudose, în Sala Bizantină a Palatului de Béhague, 
reşedinta ambasadorului României în Franţa, organizat 
cu ocazia Zilei Culturii Naţionale. Din program: Mihail Jora, 
Domenico Scarlatti, W.A. Mozart, Paul Constantinescu, 
Marţian Negrea, Carl Filtsch şi Frédéric Chopin. 

16 ianuarie / Lansarea cărţii Les Vies Parallèles / Vieţile 
paralele de Florina Ilis, apărută la Editions des Syrtes în anul 

16 ianuarie / Lansarea cărţii „Les Vies parallèles“ de Florina Ilis 
Galeria ICR Paris 

© ICR Paris

http://www.magazine-litteraire.com/mensuel/551/failles-monument-roumain-01-01-2015-134157
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moderatoarea întâlnirii, Lissandra Hăulică, fiica marelui om de 
cultură, a prezentat momente din viaţa tatălui ei, invitându-i 
să vorbească pe invitaţii săi. Printre aceştia s-au aflat Ilinca 
Nicodim-Gèze (fiica artistului plastic Ion Nicodim), George 
Banu, Wanda Mihuleac, Dinu Pacea, foşti ambasadori 
ai diverselor ţări în cadrul UNESCO, prieteni apropiaţi ai 
marelui diplomat Dan Hăulică. George Banu a vorbit despre 
începuturile revistei Secolul XX şi despre lumea criticii de artă 
din România anilor ’70. La finalul întâlnirii, Lissandra Hăulică a 
proiectat un film despre viaţa tatălui ei. Imaginile au suscitat 
numeroase intervenţii din partea participanţilor. 

16 februarie / Seară dedicată artistului român Ciprian 
Mureşan, în cadrul ciclului de filme intitulat „Vidéo, et après? 
/ Video, iar apoi?“, la Muzeul Naţional de Artă Modernă. 
Artistul a prezentat publicului francez scurt-metraje de 
esenţă avangardistă, printre care Dog Luv şi I’m Protesting 
Against Myself, care au scos în relief arbitrariul vieţii de zi cu 
zi, pericolul de a transforma viaţa cotidiană în automatisme 
vidate de sens, atrocitate perpetuă care însoţeşte destinul 
umanităţii. „Vidéo, et après? / Video, iar apoi?“ este un ciclu 
de întâlniri lunare consacrate creaţiilor video ale artiştilor 
prezenţi în colecţiile Muzeului Naţional de Artă Modernă 
– Centre Pompidou. În fiecare lună, întâlnirile au loc între 
artişti, istorici de artă contemporană şi publicul muzeului, 
în completarea proiecţiilor şi dezbaterilor. Partener: Centre 
Pompidou din Paris (Muzeul Naţional de Artă Modernă). 

19-27 februarie / Două seri dedicate filmului românesc, 
la sediul Institutului Cultural Român de la Paris. Canalul 
de televiziune Eurochannel a dedicat luna februarie 
cinematografiei româneşti şi a difuzat în premieră filmele 
Caravana cinematografică (r. Titus Muntean, în data de 
6 februarie 2015), Schimb Valutar (r. Nicolae Mărgineanu, 
în data de 27 februarie 2015), Un Ultim An în 114 Minute 
(r. Daniel Djamo, în data de 20 februarie 2015) şi Marfa şi 
banii (r. Cristi Puiu, în data de 13 februarie 2015). La prima 
proiecţie de la sediul Institutului Cultural Român de la Paris, 
publicul a urmărit Caravana cinematografică (r. Titus 
Munteanu), comedie dramatică după o nuvelă de Ioan 
Groşan. Evenimentul a fost deschis de către directoarea 
Institutului Cultural Român de la Paris, Yvette Fulicea, care a 

vorbit despre importanţa parteneriatului dintre Eurochannel 
şi Institutul Cultural Român de la Paris, şi a propus publicului 
vizionarea filmului documentar Constantin Brâncuşi – Calea 
Eroilor, film dedicat complexului sculptural de la Târgu-Jiu şi 
accesibil gratuit pe site-ul Youtube. La proiecţie a asistat şi 
Gustavo Vainstein, preşedintele Eurochannel, care a vorbit 
despre noua cinematografie românească. În cadrul celei 
de-a doua seri, în data de 27 februarie, a fost difuzat filmul 
Schimb valutar (r. Nicolae Mărgineanu). 

24 februarie / Proiectul cultural „Romania şi Imperiul 
Otoman“, în Sala Bizantină a Palatului Béhague, reşedinţa 
ambasadorului României în Franţa. În cadrul proiectului, 
Alain de Savigny, conferenţiar şi autorul volumului Le Sultanat 
des femmes / Sultanatul femeilor, Editions Erick Bonnier, 2014, 
a susţinut conferinţa cu titlul „România şi Imperiul Otoman“. 
Alain de Savigny a subliniat influenţa considerabilă pe 
care femeile din Harem, în special mamele sultanilor, au 
exercitat-o asupra politicii Imperiului Otoman în perioada 
Sultanatului femeilor (ultimele decenii ale secolului al XVI-lea 
şi prima jumătate a secolului al XVII-lea), de la finele domniei 
lui Suleiman Magnificul, către anii 1550, până la începutul 
perioadei marilor viziri Köprülü din 1656.

26 februarie / Concertul „Jazz Love Songs“ susţinut de 
Ramona Horvath Trio, concert organizat în colaborare 
cu şi la L’Entrepôt din Paris. În deschiderea serii, Ramona 
Horvath a vorbit pe larg despre repertoriul concertului: 
piese de inspiraţie predominant românească, adaptări jazz 
ale Rapsodiei Române de Enescu, ale dansului tradiţional 
„Căluşarii“ sau ale unor hore româneşti. 

27-28 februarie / Târg de mărtişoare, la sediul Institutului 
Cultural Român de la Paris. Mărţişoarele au fost realizate de 
meşterii populari selectaţi de specialiştii Muzeului Naţional al 
Satului „Dimitrie Gusti“. Proiectul a contribuit şi la promovarea 
Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“, obiectiv cultural 
şi turistic strategic pentru capitala României, care a marcat 
anul acesta cel de-al LXXVIII-lea an de existenţă. Parteneri: 
Asociatia „Les Amis de l’Institut Culturel Roumain de Paris“ şi 
Muzeul Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“. 
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la Paris, a două reprezentaţii ale operei Nausicaa de 
Reynaldo Hahn, la Sala Bizantină a Palatului Béhague, 
reşedinţa ambasadorului României la Paris. Creată în 1919 
de Reynaldo Hahn, Nausicaa a fost prezentată la Opéra-
Comique din Paris; de atunci, opera nu a mai fost cântată 
sau înregistrată. Versiunea prezentată a fost cea de concert 
cu acompaniament de pian. Performanţa pianistică a lui 
Morgane Fauchois-Prado a fost salutată îndelung de public, 
iar grupul vocal feminin Essenti’Elles, condus de Sabine 
Revault d’Allonnes, a acompaniat admirabil soliştii vocali 
pe tot parcursul concertului. Rolurile operei Nausicaa au fost 
interpretate de soprana Andreea Soare, soprana Charlotte 
Despaux, mezzo-soprana Viorica Cortez şi baritonul Jacques-
François l’Oiseleur des Longchamps. 

18 martie / Seară de poezie, muzică şi dans contemporan 
„Insurrection poétique“, în cadrul Festivalului „Trans-
insurrection poétique“, cu participarea autorilor Daniela 
Crăsnaru, Bluma Finkelstein, Cornelia Petroiu, Denis Parmain, 
Sarah Perahim, Matei Vişniec. Evenimentul a avut loc la Sala 
Bizantină a Palatului Béhague, reşedinţa ambasadorului 
României la Paris şi a fost urmat de o recepţie.

 20 martie – 3 aprilie / Expoziţie de afişe şi fotografii din secolul 
al XIX-lea din arhiva de patrimoniu a Muzeului Literaturii 
Române din Iaşi, în cadrul festivalului Maison d’Europe et 
d’Orient intitulat „Europa teatrelor“, la care au participat 
aproximativ 10 ţări, la Pôle culturel européen al Maison 
d'Europe et d'Orient din Paris. 

APRILIE

1 aprilie / Trei evenimente dedicate literaturii române 
de expresie franceză, teatrului francez bazat pe un text 
semnat de un autor român şi dialogului dintre autori români 
de expresie franceză şi francezi cunoscători ai literaturii 
române. Astfel, a avut loc o reprezentaţie excepţională a 
spectacolului de teatru Moi, le mot (r. Matei Vişniec), cu 
ocazia apariţiei textului acestei piese la Editura pariziană 
Non Lieu, cu titlul Le Cabaret des mots/Cabaretul cuvintelor, 
în prezenţa autorului, dezbaterea „Le français et le roumain: 
voyages entre deux langues“ moderată de Matei Vişniec 

MARTIE

6-20 martie / Expozitie de artă plastică românească la 
Louvres, organizată în colaborare cu Primăria din Louvres, cu 
participarea pictorilor Horea Cucerzan, Ştefan Pelmuş, Aurel 
Dumitriu şi a sculptorului Ion Iancuţ în Spaţiul cultural „Bernard 
Dague“ din Louvres (Val d’Oise). Vernisajul expoziţiei a avut 
loc în prezenţa primarului localităţii, Jean Marie Fossier, a 
directorului adjunct al Institutul Cultural Român de la Paris, 
Radu Ciobotea şi a celor patru artişti români. 

9-10 martie / Marcarea Zilei Internaţionale a Francofoniei 
prin organizarea, în colaborare cu Compania l’Oiseleur, 
producătorul spectacolului, şi cu Ambasada României 

9 şi 10 martie / Reprezentaţie a operei „Nausicaa“ la Paris 
© ICR Paris
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au fost organizate şi două mese rotunde prilej cu care au fost 
prezentate oraşele Skopje şi Bucureşti prin discuţii literare. 

16 aprilie-1 mai / Expoziţia „Androgyne II“ a pictoriţei Petra 
Marian la sediu, în Sala de expoziţii. Expoziţia a cuprins 
ultima serie de picturi realizate de Petra Marian din Ciclul 
Androgyne şi este format din 15 lucrări, ulei pe pânză, format 
mare, pentru realizarea cărora artista s-a inspirat din texte 
filosofice precum cele ale lui Platon sau Mircea Eliade. 

21-24 aprilie / Proiect de poezie şi muzică Suntem ceea ce 
iubim, dedicat marelui poet român Nichita Stănescu. Au avut 
loc trei evenimente. Primul, spectacolul-recital de poezie şi 
pian intitulat Suntem ceea ce iubim, pe muzica lui Frederic 
Chopin şi poeziile lui Nichita Stănescu, a avut loc în data de 
21 aprilie, în Sala Bizantină a Palatului Béhague. Următoarele 
două evenimente, conferinţa de presă şi proiecţia interviurilor 
în prezenţa Dorei Stănescu (soţia poetului) din 22 aprilie şi 
înâlnirea Laurei – Maria Vlădoiu şi a lui Noemi Guttman cu 
Asociaţia Traducătorilor din Franţa, din 24 aprilie, au avut 
loc la sediul institutului. În distribuţia spectacolului-recital 
s-au numărat actorii Alex Bogdan, Ionuţ Niculae, Andrei 
Huţuleac, Naomi Guttman (actriţă şi pianistă) şi Laura-Maria 
Vlădoiu, care este şi regizoarea recitalului. 

şi prezentarea cărţii recent publicate în limba franceză. La 
dezbatere şi la prezentarea cărţii au participat: Virgil Tănase 
(scriitor, dramaturg), Laure Hinkel (traducătoare din română 
în franceză), Jacqueline Chambon (directoarea editurii cu 
acelaşi nume), Jérôme Carassou (directorul editurii Non Lieu) 
şi Sebastian Reichman (poet, traducător, eseist). Aceste 
două ultime evenimente au avut loc în Sala Bizantină a 
Palatului de Béhague.

9-10 aprilie / Participarea lui George Arion, autor de romane 
poliţiste, şi a lui Victor Ieronim Stoichiţă, scriitor, critic şi istoric 
de artă, la cea de-a V-a ediţie a Salon du Livre des Balkans, 
singurul târg de carte de acest tip din Franţa. În cadrul târgului 

18 martie/ Afiş - serie de poezie „Insurrection 
poétique“, Festivalul Printemps des poètes

16 aprilie / Expoziţia „Androgyne“ de Petra Marian, 
Galeria ICR Paris 
© ICR Paris
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Creţulescu) în competiţia de scurtmetraje „Semaine de 
la Critique“, Maşina de făcut teme (r. Ariana Pendiuc) în 
cadrul secţiunii „Short Film Corner“, Saul fia/Fiul lui Saul (r. 
Laszlo Nemes), film selectat şi proiectat în competiţia oficială 
Frontiere în selecţia oficială din cadrul secţiunii „Atelier de 
Festival a Cinefondation“, Tibi (r. Dan Iliuţă) în cadrul secţiunii 
„Short Film Corner“. Filmul Comoara (r. Corneliu Porumboiu) 
a fost proiectat la secţiunea „Un Certain Regard“ şi a fost 
premiat cu premiul „Un Certain Talent“. Scurtmetrajele 
producătorilor şi realizatorilor de film din România selectate 
la cea de-a VIII-a ediţie a programului „Romanian Short 
Waves“ au fost proiectate şi prezentate la secţiunea non-
competitive „Short Film Corner“. 

14-17 mai / Participarea românească la cea de-a V-a ediţie 
a Festivalului „Din Dragoste pentru Frumos“ care şi-a propus 
şi în 2015 să creeze o punte între cultură, spaţiul românesc 
tradiţional şi teologie. Proiectul a fost coordonat şi finanţat 
în mare parte de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei 
Occidentale şi Meridionale. Printre invitaţii din acest an, 
artişti şi conferenţiari s-au numărat: Costion Nicolescu, scriitor 
şi antropolog, Jonathan Jackson, actor laureat al Emmy 
Award, Pr. Nicolae Tănase, Pr. Adrian Podaru, artiştii plastici 
Valentin Scărlătescu, Constantin Cioc, Iulian Nistea, Ioan 
Gînscă, muzicienii Claude şi Odile Delangle, Ioana Brok, Ioan 
Pop, solistul Grupului IZA. 

20-31 mai / Expoziţia de fotografie „Mioveni, oraşul-uzină/
Mioveni, ville-usine“ a fotografei Anne Leroy şi a jurnalistei 
Julia Beurq, care a fost itinerată la Bordeaux, Paris şi  
Bucureşti. În colaborare cu Asociaţia „Gironde Roumanie“ şi 
Château Puyol, expoziţia a fost itinerată la Bordeaux, la Sala 
capitulară, Cour Mably, iar în seara vernisajului din 20 mai a 
avut loc şi o dezbatere, în prezenţa moderatorului asociatiei 
Gironde-Roumanie. Asocierea graficii cu discursul narativ, 
juxtapunerea imaginilor şi a textelor au permis construirea 
unui discurs vizual personal care a sugerat o lectură umană 
şi socială a subiectului. 

25 şi 28 aprilie / Proiectul „Tradiţii româneşti – tradiţii de Paşte“. 
Proiectul s-a desfăşurat în două etape, la sediul Institutul 
Cultural Român de la Paris: un atelier de încondeiat ouă şi 
un eveniment intercultural de prezentare a acestei tradiţii 
pentru publicul străin invitat să ia parte la eveniment. 

28 aprilie-4 mai / Expoziţia de grafică şi fotografie „Diaspora 
românească în dialog artistic multinaţional“, găzduită de 
Institutul Cultural Român de la Paris şi lansarea de carte 50 
recettes de ma bounika Belina – cuisine juive et roumaine 
(Editura Harmattan, 2015). Artiştii expozanţi, de origine 
română, trăiesc şi lucrează în Israel şi în Franţa: Fred Berkowitz, 
grafician, Bianca Waxman Goldstein, grafician, Berta Bar-
Kovetz, fotograf, Micha Tanny, fotograf, Richard Laillier, 
grafician, Madhu Basu, grafician. La eveniment au participat 
şi Emil Nicolae (Emilian Nadler), scriitor, redactor la revista 
Ateneu, Izu Butnaru, inginer, preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Bacău şi Ţimboi Jana, Comunitatea Evreilor din Bacău. 

MAI

13-16 mai / Participare românească la „Passages – Festival 
des théâtres à l’est de l’Europe et ailleurs“. Cele patru 
reprezentaţii ale spectacolului coregrafic Cvartet pentru 
o lavalieră au avut loc în zilele de 13, 14, 15 şi 16 mai, la 
Metz. „Cvartet pentru o lavalieră“ este regizat de Vava 
Ştefănescu (director al Centrului Naţional al Dansului din 
Bucureşti). Din distribuţie fac parte Vava Ştefănescu, Mihai 
Mihalcea, Carmen Coţofană, Vlaicu Golcea şi István Téglás. 
Spectacolul a adus în discuţie, prin intermediul unei instalaţii 
coregrafic-sonore, ideea claustrării, a lipsei de distanţă, a 
relaţiei cu celălalt, ideea că suntem ostaticii propriei noastre 
existenţe puse în scenă. 

13-24 mai / Participarea românească la cea de-a LXVIII-a 
ediţie a Festivalului de Film de la Cannes. Institutul Cultural 
Român de la Paris a susţinut participarea românească în 
cadrul mai multor secţiuni ale festivalului. Iniţiativa a fost 
menită să sporească vizibilitatea României şi a performanţelor 
culturale româneşti. Au fost prezentate producţiile: Comoara 
(r. Corneliu Porumboiu) şi Un etaj mai jos (r. Radu Muntean) 
în cadrul secţiunii „Un Certain Regard“, Ramona (r. Andrei 

http://www.cinemagia.ro/filme/
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vioară şi pian, Op. 28 (1940), Serenada, Op. 4 pentru vioară 
şi pian (1950). Turneul Internaţional „Stradivarius – Enescu 
Experience 2015“ în Franţa a continuat cu concertele de la 
Quimper, din regiunea Bretagne. 

9-10 iunie / Primele două concerte de gală din Integrala 
Schumann, Concert nr. 11 şi Concert nr. 12 pentru pian, 
susţinute de pianista de origine română Dana Ciocârlie 
la Sala Bizantină a Palatului Béhague. Din seria de patru 
concerte mai fac parte şi Concert nr. 13 şi Concert nr. 14 
pentru pian, care vor fi interpretate de Doina Ciocârlie şi 
înregistrate în 18 şi 19 noiembrie 2015, cu prilejul celebrării Zilei 
Naţionale a României la Paris, la Sala Bizantină a Palatului 
Béhague. Cele patru concerte fac parte din „Proiectul 
Schumann“ al pianistei, început în 2010, prin care şi-a propus 
să înregistreze şi să filmeze toate piesele pentru pian scrise de 
Robert Schumann.

16 iunie / Conferinţa şi lansarea cărţii Fabule Moderne de 
Tatiana Ţibuleac, la sediu. Au participat Tatiana Ţibuleac 
(autoarea cărţii), Liliana Roşca, preşedinte al Asociaţiei 
„Constelaţia Cultura“ (Paris), Iulia Badea-Guéritée 
(România), Cezara Colesnik (Franţa), Veronique North-
Minca (Franţa), Olga Căpăţînă (Moldova). Participanţii la 
eveniment au fost chiar personajele din volumul prezentat, 
astfel încât publicul a putut să vadă „pe viu“ modelele din 
care s-a inspirat autoarea cărţii şi a dialogat cu acestea 
despre poveştile lor de viaţă. Au fost prezenţi Excelenţa 
Sa Oleg Serebrian, ambasadorul Moldovei în Republica 
Franceză, precum şi Oleg Ungureanu, prim colaborator al 
ambasadorului României în Franţa.

17-18 iunie / Cea de-a doua ediţie a Zilelor Doctorale la 
Institutul Cultural Român de la Paris. Au avut loc: masa 
rotundă „Jurişti români formaţi în Franţa în perioada dintre 
cele două războaie mondiale – cazul profesorului Octavian 
Ionescu“, în 17 iunie, şi colocviul ştiinţific, desfăşurat în 18 
iunie, ce a constat în prezentări (temele de cercetare, stadiul 
cercetării şi perspectivele tezelor) realizate de doctoranzii 
înscrişi la studii doctorale în cele două universităţi partenere, 
în regim de co-tutelă: Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza“ Iaşi, Universitatea „Paris Est Créteil“ (UPEC Paris 12). 

IUNIE

1 iunie-16 iulie / Expoziţia de sculptură Antinomie şi 
complementaritate. Despre materia unită în plasticitatea 
formelor a artistului român Viorel Enache, la sediul institutului. 
Expoziţia a prezentat circa 60 de lucrări de sculptură de mici 
dimensiuni şi desene ale sculptorului. Parteneri: SC Damilla 
SRL şi Ziarul Curierul de Râmnic. 

2-4 iunie / Recital de pian susţinut de pianistul Matei Şerban 
Rogoz cu un repertoriu de George Enescu, Ludwig van 
Beethoven, Franz Liszt, în data de 2 iunie, la Sala Bizantină 
a Palatului Béhague. Matei Şerban Rogoz a prezentat 
publicului (la sediu, în data de 4 iunie) şi teza sa de doctorat 
intitulată Sonata pentru pian în secolele XVIII şi XIX. Aspecte 
stilistice şi interpretative. 

2-15 iunie / Expoziţia „Raul Lebel (1907-2006) de la Bucureşti 
la Paris, de la Rousillon la insula Réunion“ (Raoul Lebel 1907-
2006 de Bucharest à Paris, de Roussillon à L’île de la Réunion), 
la sediul Institutului. Seara a mai cuprins următoarele 
evenimente: conferinţa lui Monique Lebel despre opera 
şi tehnica specifică inventată de Raoul Lebel, urmată de 
proiecţia filmului despre viaţa lui Raoul Lebel realizat de 
Radio Télévision Française Outre Mer. Expoziţia Raul Lebel a 
reintegrat în cultura românească pictura unui valoros artist 
român, foarte puţin cunoscut în România, exilat în perioada 
comunistă. Au fost expuse 21 de pânze, dintre care patru 
format mare, aflate în proprietatea soţiei artistului, Monique 
Lebel.

8 iunie / Concert excepţional la Paris în cadrul Turneului 
Internaţional „Stradivarius – Enescu Experience 2015“, în 
interpretarea violonistului Alexandru Tomescu şi a pianistului 
rus Eduard Kunz. Spectacolul a avut loc la Sala Bizantină a 
Palatului Béhague. „Stradivarius – Enescu Experience 2015“ 
a marcat 60 de ani de la moartea marelui muzician român. 
Concertul de la Paris a fost parte a turneului în Franţa, 
urmând Bretagne – Brest, Rennes, Quimper. Program: Sonata 
pentru vioară nr. 1 în Re major, Op. 2 (1897), Sonata pentru 
vioară nr. 2 în Fa minor, Op. 6 (1899), Sonata pentru vioară 
nr. 3 în La minor „în caracter popular românesc“, Op. 25 
(1926), Impressions d’Enfance/Impresii din copilărie pentru 
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Şcoala „George Poboran“ din Slatina, respectiv Dorel Nistor 
şi Nicoletta Nistor, de la Asociaţia Culturală „Artă Tradiţii 
Patrimoniu Fără Frontiere“. Acestora li s-au adăugat Aline 
Rutily şi Chantal Richard din partea asociaţiei europene; cea 
dintâi a susţinut o conferinţă despre reperele principale din 
istoria europeană a grădinilor. Parteneri: Asociaţia „Paysage 
et patrimoine sans frontière“.

IULIE

4-26 iulie / Participarea actorilor Victoria Cociaş, Vlad 
Rădescu şi Pavel Bârsan la Festivalul de la Avignon, 
secţiunea „Off“ cu spectacolul de teatru Alpenstock – un 
text cu un puternic mesaj împotriva rasismului şi xenofobiei – 
al dramaturgului francez Remi De Vos. Regia spectacolului 
este semnată de Erno Tapasto şi Radu Dinulescu. Parteneri: 
Asociaţia „Thepsis“ din Arad, Centrul Cultural Municipal Arad 
şi Total Tv din Bucureşti. 

22 iulie-12 august / Expoziţia de fotografie „Identities“ de 
Luiza Boldeanu şi Tina Obreja, organizată în Sala de expoziţii 
a Institutului Cultural Român de la Paris. La vernisaj au 
participat cele două artiste, care au avut astfel prilejul de 
a-şi prezenta viziunea artistică publicului prezent, precum şi 
de a răspunde întrebărilor publicului.

AUGUST

24-31 august / Institutul Cultural Român de la Paris a susţinut 
o campanie de promovare online a limbii române, pe site-ul 
propriu şi pe reţelele de socializare, iar în 31 august a organizat 
la sediu o seară de lectură de poezie şi proză în limba 
română, susţinută de aproximativ 40 de invitaţi, deopotrivă 
români şi francezi, printre care s-au numărat şi absolvenţii 
cursurilor de limbă română organizate de Institutul Cultural 
Român de la Paris. În aceeaşi perioadă, Institutul Cultural 
Român de la Paris a sprijinit iniţiativa Ambasadei României în 
Republica Franceză de a organiza un concurs de redactare 
pentru copii. Copiii invitaţi au redactat o naraţiune sau o 
poezie care a avut ca temă centrală limba română, pornind 
de la o serie de cuvinte prestabilite.

Alexandra Acatrinei a prezentat „Poetica visului în literatura 
canadiană contemporană“ (Anne Hébert), Paula Toporaş a 
prezentat „Personajul ţigăncii în literatura franceză şi română 
din secolul al XIX-lea“, Irina Iacomi a prezentat „O figură a 
istoriei intelectuale între Franţa şi România: Nicolae I. Popa“ 
şi studiile de literatură comparată, Otilia Aioanei a prezentat 
„Literatura postcolonială magrebină de expresie franceză: 
un spaţiu al problematicii identitare“, Mădălina Ţinteia 
Ingram a prezentat „Multiculturalitate francofonă în literatura 
fenimină a secolului XX“, Camelia Vraciu, masterand, a 
prezentat „Paris Creteil-Parisul lui Charles Ferdinand Ramuz“ 
(autor elveţian francofon). În cea de-a doua parte a zilei 
au urmat dezbaterile: „Înainte şi după, Un bilanţ şi o privire 
asupra perspectivelor şi avantajelor parteneriatelor la nivel 
de master şi doctorat, Aspecte administrative şi legislative 
legate de parteneriatele internaţionale, în spaţiul european 
şi extra-european“ (Canada). Printre participanţi: prof. univ. 
dr. Marina Mureşanu Ionescu (Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza“ Iaşi, Facultatea de Litere), prof. dr. Lăcrămioara 
Petrescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, 
Facultatea de Litere), profesori de la Universitatea Paris Est 
Créteil (UPEC Paris 12). Parteneri: Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza“ Iaşi, Universitatea „Paris Est Créteil“ (UPEC Paris 
12). 

28 iunie-30 septembrie / Expoziţia seriei de fotografie 
documentară cu tema „Asta e viaţa – Mediul urban şi rural 
românesc în Europa de azi“ de Lucian Muntean şi Jonas 
Mercier la Galeria „La fabrique de l’image“ din Meysse, Franţa. 
Vernisajul a avut loc în data de 28 iunie în prezenţa autorilor.

29 iunie / Găzduirea cursului de formare Erasmus+ intitulat 
„Le jardin monument vivant. Pédagogie du patrimoine des 
jardins en Europe“, la sediul institutului. Evenimentul a fost 
propus de Asociaţia „Paysage et patrimoine sans frontière“, 
colaborator al Institutului Cultural Român de la Paris începând 
din 2014. Cinci profesori români au fost invitaţi la Paris pentru 
a studia grădinile şi muzeele din Paris şi Versailles. Cursul 
găzduit de Institutul Cultural Român de la Paris a abordat 
legăturile între artă şi ştiinţă – istoria artei şi spaţiul grădinii din 
Evul Mediu până astăzi. Şi-au prezentat proiectul profesorii 
Maria Iordana, Carmen Nedelcu şi Gabriela Tesileanu de la 
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a recitalului, programul a inclus interpretări ale pieselor 
Dans ţărănesc de Constantin Dimitrescu, Sonatina pentru 
violoncel şi piano de Zoltan Kodaly, O canto do Cisne Nero 
de Heitor Villa-Lobos, La Lugubre Gondola de Franz Liszt, Le 
Cygne de Camille Saint-Saëns, Louange à l’Eternité de Jésus 
de Olivier Messiaen, şi Sonata pentru violoncel şi piano de 
Claude Debussy. 

28 septembrie / Recitalul „Domnule şi frate Eminescu” 
susţinut de Constantin Chiriac, la sediu. Spectacolul a 
reconstituit un dialog între Mihai Eminescu şi Ion Creangă, 
care a explorat legătura creatoare şi prietenia unică dintre 
cei doi scriitori români şi a reafirmat dimensiunea culturală a 
poeziei populare, văzută ca matrice pentru sufletul popular 
românesc. Constantin Chiriac a participat şi la Gala de 
decernare a premiilor EFFE (Europe for Festivals, Festivals for 
Europe), la invitaţia Festival d’Automne à Paris, în calitate de 
reprezentant al Hub-ului naţional, pentru a disemina ulterior 
informaţiile către festivalurile din România unde se vor 
premia cele mai importante festivaluri din Europa. 

29-30 septembrie / Participarea echipei Teatrului Naţional 
„Radu Stanca“ din Sibiu, la Festivalul Internaţional al 
Francofoniilor de la Limoges, Franţa, cu două reprezentaţii 
ale spectacolului de teatru Solitaritate în regia Gianinei 
Cărbunariu, organizate la Sala Centre Culturel Municipal 
Jean Moulin. Spectacolul din 30 septembrie s-a bucurat 
de prezenţa preşedintelui Institutului Cultural Român, Radu 
Boroianu. 

30 septembrie / Lansarea romanului Les Étrangères al 
scriitoarei românce de expresie franceză Irina Teodorescu 
la Salonul de aur al Ambasadei României în Republica 
Franceză. Fragmente din noul său roman au fost citite de 
actorul Thomas Collet, acompaniat la vioară de Morgane 
Haudemont, care a interpretat Prima Suită pentru violoncel 
de Johann Sebastian Bach şi piese din compoziţii poprii. 
Irina Teodorescu a răspuns întrebărilor publicului şi ale 
moderatoarei intâlnirii, jurnalista literară Aida Vâlceanu. 
Din partea Editurii Gaïa, coorganizator al evenimentului, 
a participat Béatrice Hentgen. Dezbaterea a avut loc în 
prezenţa jurnaliştilor, traducătorilor, librarilor şi a unui numeros 
public.

SEPTEMBRIE 

1-20 septembrie / Expoziţie de pictură contemporană 
românească în cadrul căreia au fost expuse 21 de tablouri 
ale pictorilor Levente Albert, Suzana Fântânariu, Carmen 
Groza, Ciprian Radovan, Petre Velicu, Vasile Tolan, Sergiu 
Zancu, organizată de Institutul Cultural Român de la Paris 
împreună cu Asociaţia Soleil de l’Est, la Galeria Institutului. 

19 septembrie / Prima întâlnire a Şcolii de weekend a 
Studenţilor, Profesorilor şi Profesioniştilor Români din Franţa, o 
iniţiativă a studenţilor români din Liga Studenţilor Români din 
Străinătate (LSRS) din Franţa, cu tema „Economie şi finanţe“. 
Întâlniri ulterioare au avut loc pe temele „Arhitectură, design 
şi inginerie civilă“ (10 octombrie), „Drept şi ştiinţe politice“ (21 
noiembrie), „Limbă şi cultură“ (5 decembrie).

25 septembrie / Concert de muzică clasică susţinut de Andrei 
Kivu (violoncel) şi de Teodora Cotruţă (pian), organizat în 
Sala Bizantină a Palatului Béhague. Concertul a avut loc 
în prezenţa preşedintelui Institutului Cultural Român, Radu 
Boroianu, şi a lui Oleg Ungureanu, ataşat al Ambasadei 
României la Paris. În prima parte a recitalului, Andrei Kivu a 
interpretat un extras din suitele pentru violoncel solo de J.S. 
Bach, Instant d’Antan de David Alan-Nihil, Syrinx de Claude 
Debussy şi Prélude de Gaspar Cassado. În partea a doua 

1 septembrie / Vernisaj - Expoziţia „Pictori români 
contemporani“, Galeria ICR Paris 

© ICR Paris
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a susţinut participarea românească la cea de-a II-a ediţie 
a Festivalului de muzică românească şi franceză „Les 
Rencontres Internationales Georges Enesco“, care a avut 
loc la Sala Bizantină a Palatului Béhague. Conceput ca un 
festival de muzică franceză şi românească din secolele XX 
şi XXI şi ca un concurs internaţional de artă vocală, care se 
derulează sub egida Georges Enesco, festivalul a cuprins 
secţiunile „Tineri cântăreţi profesionişti“ şi „Mari amatori ai artei 
vocale“. Din juriul concursului de artă vocală au făcut parte: 
Viorica Cortez, artistă lirică (preşedinte); Leontina Văduva, 
artistă lirică; Bettina Brentano, agent artistic; Raymond 
Duffaut, director „Chorègirs d’Orange“; Maurice Xiberras, 
director „Opéra de Marseille“; Henry Nafilyan, compozitor 
şi dirijor. A avut loc şi un concert vocal-instrumental susţinut 
de Dana Ciocârlie (pian), George Ionuţ Vîrban (tenor) – 
Premiul I la Concursul de Artă Vocală „Georges Enesco“ 
2014 şi Alina Păvălache (pian), cu opere de: G. Enescu, A. 
Vieru, H. Rădulescu, V. Dinescu, Cl. Debussy, G. Samazeuil, 
M. Ravel, G. Fauré. Gala laureaţilor a avut loc în sala 
„Mstislav Rostropovitch“ a Conservatorului Debussy din Paris. 
Laureaţii şi membrele juriului, soprana Leontina Văduva şi 
preşedinta Societăţii Muzicale Franceze „George Enescu“, 
mezzo soprana Viorica Cortez, au susţinut un concert. 

OCTOMBRIE

4-10 octombrie / Institutul Cultural Român de la Paris a 
susţinut participarea regizorului Nicolae Mărgineanu şi a 
actriţei Maria Ploae la cea de-a VIII-a ediţie a Săptămânii 
Filmului Românesc la Nisa, organizată de Consulatul Onorific 
al României la Nisa, la cinematograful Mercury „art et essis“. 
Cu această ocazie, regizorul Nicolae Mărgineanu a susţinut 
prelegerea „Exterminarea intelectualităţii române în timpul 
regimului comunist“, înaintea proiecţiei filmului Binecuvântată 
fii, închisoare (r. Nicolae Mărgineanu). Actriţa Maria Ploae a 
susţinut prelegerea cu titlul „Rezistenţa prin cultură“, înaintea 
proiecţiei filmului Poarta Albă (r. Nicolae Mărgineanu). Au 
avut loc şi dezbateri şi sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu 
publicul în marja celor două filme, după proiecţia acestora. 

12-16 octombrie / Institutul Cultural Român de la Paris, în 
colaborare cu Societatea de Editori şi Autori de Muzică, 
Ambasada României în Republica Franceză, Conservatorul 
„Claude Debussy“, Muzeul Naţional „George Enescu“ 
din Bucureşti, Societatea Muzicală Franceză „Georges 
Enesco“, Asociaţia Noesis, Societatea pentru Perceperea, 
Distribuţia Drepturilor Artiştilor-Interpreţi ai Muzicii şi Dansului 
şi Soceitatea Autorilor Compozitori şi Editorilor de Muzică, 

30 septembrie / Lansarea cărţii „Les Etrangères“ de Irina 
Teodorescu, Salonul de Aur, Ambasada României la Paris 
© ICR Paris
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fiecare an, în parteneriat cu OIF (Organizaţia Internaţională 
a Francofoniei), Asociaţia „Printemps des poètes“ şi Asociaţia 
„Benjamin Fondane“ de la Paris. Premiul, acordat pentru 
poezie, proză poetică şi eseu, i-a revenit anul acesta poetului 
Seymus Dagtekin, iar ceremonia a avut loc în prezenţa 
reprezentanţilor OIF, a corpului diplomatic şi a presei. Au 
urmat cinci reprezentaţii ale piesei de teatru Le Fantôme 
de Benjamin Fondane (în 14, 15, 16, 17 şi 21 octombrie). Le 
Fantôme de Benjamin Fondane este un eseu teatral care 
se bazează pe poemele şi textele lui Fondane, conceput, 
realizat şi interpretat de Jacques Kraemer, actor şi regizor, 
precum şi fondator al Companiei Jacques Kraemer. Al treilea 
eveniment a avut loc în 21 octombrie – proiectia filmului 
Benjamin Fondane, Iaşi-Paris-Auschwitz, realizat de TVR Iaşi la 
Iaşi şi Paris. Filmul urmăreşte parcursul lui Benjamin Fondane de 
la Iaşi, locul în care s-a născut, trecând prin Paris, locul unde a 
creat şi Auschwitz, locul unde s-a stins din viaţă. 

22 octombrie /  Institutul Cultural Român de la Paris a organizat 
întâlnirea prozatoarei Elena Ionescu Colcigianni cu publicul 
cititor de la Paris şi lansarea a trei cărţi ale sale: Drumul rătăcit 
al vieţii (Editura Betta, 2014), Iubirea adevărată nu are sfârşit 
şi A doua şansă. Evenimentul a avut loc în „Salonul de Aur“ al 
Ambasadei României din Republica Franceză. Cărţile au fost 
prezentate de criticul literar Cristina Hermeziu.

26-29 octombrie / Proiecţii de filme documentare şi dezbateri, 
cu ocazia Proiectului Transfrontalier TVR Iaşi 24. Institutul 
Cultural Român de la Paris a organizat proiecţia filmelor 
Parisul lui Matei şi Matei Vişniec, rege la Avignon, realizate 
de TVR Iaşi, în prezenţa dramaturgului Matei Vişniec (care 
a realizat două dintre filme), la Sala Bizantină a Palatului 
Béhague, proiecţii urmate de o dezbatere cu publicul. În cea 
de-a treia seară au fost proiectate, sub genericul „Decouvrir 
TVR Iaşi – Ia’şi descoperă“ filme despre Iaşi realizate de 
televiziunile regionale europene participante la proiectul 
„Ia’şi Descoperă“ 2015, precum şi documentarele TVR Iaşi 
Benjamin Fondane, Iaşi-Paris-Auschwitz şi Măria Sa, Birlic. din 
partea TVR Iaşi au fost prezenţi la eveniment: Carmen Olaru, 
director TVR Iaşi, Horia Gumeni, producător executiv TVR 
Iaşi, Andreea Ştiliuc, jurnalistă şi realizatoarea filmelor despre 
Matei Vişniec, şi Relu Tabără, cameraman.

Soprana Ramona Păun a fost desemnată dublă laureată 
a Concursului de canto „George Enescu“, căştigătoare a 
Premiului I al Concursului de artă vocală „George Enescu“ 
şi a Premiului special „George Enescu“ pentru cea mai bună 
interpretare a unei opere eneşciene, premii acordate de 
Institutul Cultural Român. Întâlnirile Muzicale Internaţionale 
„George Enescu“ au fost completate de expoziţia „George 
Enescu – Béla Bartok“, creată cu ajutorul Muzeului Naţional 
„George Enescu“ din Bucureşti şi gazduită de Institutul 
Cultural Maghiar de la Paris.

19 octombrie / Lansarea, la sediu, a numărului 2/2015 al revistei 
Euphorion, care apare la Sibiu, sub egida Uniunii Scriitorilor 
din România. Un număr dedicat diasporei literare româneşti 
din Franţa, cu texte ale unor cunoscute personalităţi literare 
românesti, din mai multe valuri ale emigraţiei, mai recente 
sau mai îndepărtate, printre care îi amintim pe Virgil Tănase, 
Matei Vişniec, Miron Kiropol, Radu Ţurcanu, Dan Culcer, toţi 
prezenţi la dezbaterea moderată de Matei Vişniec şi Dumitru 
Chioaru, redactorul şef al revistei. Alte semnături în numărul 
dedicat diasporei literare româneşti din Franţa: George 
Banu, Mirella Patureau, Vincent Iluţiu, Dinu Flamând, Gellu 
Dorian, Eugen Evu, Constantin Abaluţă ş.a. Dezbaterea care 
a urmat lansării a abordat importanţa diasporei literare din 
Franţa pentru literatura română de azi şi valoarea sa de 
depozitar al memoriei culturale.

21 octombrie / Cu ocazia decernării „Premiului internaţional 
de literatură francofonă Benjamin Fondane“, ajuns la a X-a 
ediţie, Institutul Cultural Român de la Paris a organizat o serie 
de evenimente care au omagiat personalitatea poetului, 
dramaturgului, filosofului şi cineastului Benjamin Fondane 
(Benjamin Wexler, B. Fundoianu), personalitate culturală de 
origine română şi de expresie franceză şi română, decedat 
în lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. Pentru 
ediţia de anul acesta a premiului, Institutul Cultural Român de 
la Paris a ales să organizeze decernarea premiului, cât şi alte 
două evenimente dedicate memoriei lui Fondane la Théâtre 
de la Vieille Grille, situat foarte aproape de strada Rollin din 
Paris, unde a locuit Fondane şi de unde a fost ridicat în martie 
1944 şi trimis la Drancy şi apoi la Auschwitz. Tot în apropiere se 
află Piaţa Benjamin Fondane, inaugurată în 2006 în memoria 
lui Fondane. Decernarea premiului a fost organizată, ca în 
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NOIEMBRIE

3-20 noiembrie / Institutul Cultural Român de la Paris a 
organizat expoziţia „Bucarest, le petit Paris?“, la sediu. 
În cadrul vernisajului a avut loc şi conferinţa Loredanei 
Brumă despre asemănările şi deosebirile dintre cele două 
mari capitale europene. Evenimentul a generat dezbateri 
cu publicul despre planificarea urbană pariziană şi cea 
bucureşteană, despre europeneitatea arhitecturală a 
Bucureştiului.

4–6 noiembrie / Regizorul Radu Muntean a fost prezent 
la proiecţiile în avanpremieră ale filmului său, Un etaj mai 
jos, în Franţa, la Cinematograful Melies din Montreuil şi la 
Cinematograful Lincoln din Paris, în datele de 4 şi 5 noiembrie, 
la invitaţia distribuitorului francez, Epicentre Films. Regizorul a 
participat şi la sesiuni Q&A. Un etaj mai jos a avut premiera în 
Franţa în data de 11 noiembrie şi a fost selecţionat în cadrul 
secţiunii oficiale „Un certain regard“ la Festivalul de film de la 
Cannes, din 2015.

6-13 noiembrie / Institutul Cultural Român de la Paris a sprijinit 
ediţia a VII-a a Festivalului de film românesc „MOTOR!“ de 
la Toulouse, care a avut loc la cinematografele ABC şi Le 
Central din Toulouse. Regizorul Radu Muntean a fost prezent 
la avanpremiera filmului său şi a susţinut o prelegere în cadrul 
unei dezbateri cu publicul.

7 noiembrie / Institutul Cultural Român de la Paris 
a organizat, în premieră internaţională, lansarea  
CD-ului Incantations on Bela Bartok de Teodora Enache, 
în prezenţa artistei. Lansarea a avut loc la Sala Bizantină a 
Palatului Behague. Lansarea CD-ului a precedat concertul 
Dansurile româneşti de Béla Bartók pe ritmuri de jazz, 
din aceeaşi dată, din cadrul Festivalului internaţional 
Jazzycolors, susţinut la Paris de Teodora Enache şi invitaţii săi : 
Theodosii Spassov (caval), Miroslav Turisky (pian), Attila Antal 
(contrabas) şi Olexandr Beregovskyy (percuţie). 

8-12 noiembrie / Institutul Cultural Român de la Paris a 
încurajat perfecţionarea talentelor tinere în cinematografie 
prin sprijinirea participării regizorului Bogdan Mustaţă la 
atelierul Cross Channel Film Lab, etapa franceză, organizată 
de Le Groupe Quest în Plouneour Trez, Bretania. Bogdan 
Mustaţă a fost prezent la atelier cu proiectul „In Between“. 
Pe parcursul atelierului, acesta a susţinut prezentări şi 
prelegeri referitoare la proiectul său, precum şi la tehnologia 
3D utilizată în eventuala realizare a acestuia.

12-13 noiembrie / Institutul Cultural Român de la Paris a 
susţinut participarea românească la Târgul de carte de 
artă OFFPRINT Paris, care a avut loc la Palais de la Femme, 
Paris. Platforma PUNCH, reprezentată de Radu Lesevschi, a 
fost selectată de organizatorii târgului pentru ediţia 2015. 
Evenimentul s-a încheiat mai devreme decât era prevăzut, 
ca urmare a atentatelor teroriste de la Paris, din 13 noiembrie. 

11-15 noiembrie / Institutul Cultural Român de la Paris a 
susţinut participarea Roxanei Stroe la cea de-a 30-a ediţie 
a Festivalului European de scurt metraj de la Brest cu filmul 
Black Friday.

19 noiembrie / Institutul Cultural Român de la Paris a sprijinit 
participarea Companiei 28 la Festivalul Peril Jeune, organizat 
de Confluences Paris. Într-o reprezentaţie excepţională, 
ulterioară atacurilor teroriste din 13 noiembrie, s-a jucat 
spectacolul ELLE est un bon garçon, în regia lui Eugen 
Jebeleanu şi interpretarea lui Florin Caracală.

26 octombrie / Virgil Tănase şi Matei Vişniec la Gala TVR Iaşi, 
Sala Bizantină, Ambasada României 

© ICR Paris
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11 decembrie / Institutul Cultural Român de la Paris a organizat 
dezbaterea „Nici triumfători, nici perdanţi; Compromisul ne-
compromiţător“ şi lansarea revistei Lettre internationale, ediţia 
română. Dezbaterea a analizat termenul de compromis, 
dintr-o perspectivă intelectuală superioară, a negocierii, a 
aranjamentului, care presupune cedări reciproce şi sfârşeşte 
prin colaborare. Temele discutate în cadrul dezbaterii au fost 
negocierea şi cooperarea, dar şi rămânerea în competiţie, 
libertatea de expresie şi limitele ei, religia şi laicitatea, dar 
şi spaţiul privat. La dezbatere au participat personalitaţi 
precum: Adrian Mihalache, Virgil Tănase, Radu Portocală, 
George Banu, Pascal Lardellier, Lakis Proguidis, Jean-Claude 
Soulages, Marianne Belis. 

10-15 decembrie / Institutul Cultural Român de la Paris 
şi Asociaţia Mimesis, cu sprijinul Centrului Naţional al 
Cinematografiei din România, au organizat a opta ediţie 
a Festivalului de film „Le Paris du cinéma roumain“, după o 
absenţă de mai mulţi ani de pe scena pariziană. Festivalul 
s-a desfăşurat la cinematograful Luminor (Le Marais). 
Avanpremiera deschiderii oficiale a festivalului la Paris a fost 
marcată de o seară specială de film organizată în cinstea 
Zilei Naţionale a României, cu proiecţia, în premieră în 
Franţa, a filmului Comoara (r. Corneliu Porumboiu). În cele 
cinci zile ale festivalului au fost prezentate opt filme recente, 
dintre cele mai apreciate de critică şi public, patru dintre ele 
reprezentând premiere pentru Franţa. Festivalul a cuprins de 

DECEMBRIE

5 decembrie / Institutul Cultural Român de la Paris a 
sprijinit organizarea unui atelier de creaţie pentru copii, în 
colaborare cu Asociaţia NEPSIS, cu tematica decoraţiilor de 
Crăciun, la sediu. Voluntarii Asociaţiei NEPSIS au pregătit un 
brad pentru a fi decorat, în final, prin expunerea creaţiilor 
copiilor participanţi, au coordonat activităţile de creaţie, au 
jucat jocuri interactive cu copiii, într-o ambianţă de colinde 
specifice lunii decembrie.

9 decembrie / Institutul Cultural Român de la Paris, cu sprijinul 
Ambasadei României în Republica Franceză, a organizat 
un concert excepţional susţinut de pianistul Andrei Vieru în 
cinstea Zilei Naţionale a României. Concertul a avut loc la 
Teatrul Pierre Cardin din Paris. În program: Johann Sebastian 
Bach – Partita nr. 6, Preludiu şi fugă, Anatol Vieru – Din lumea 
copiilor, Alexander Scriabin – Sonata nr. 9. Recitalul Andrei 
Vieru s-a bucurat de prezenţa unor personalităţi precum 
compozitorul Viorel Cosma, istoricul Adrian Cioroianu, 
ambasador al României pe lângă UNESCO, fizicianul Basarab 
Nicolescu, istoricul Matei Cazacu, Marina Vanci Perahim, 
soţia artistului Jules Perahim, teatrologul George Banu, 
precum şi reprezentanţi ai Ambasadei României la Paris, 
oficiali francezi de la Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor 
Externe.

10-15 decembrie / Festivalul de film românesc „Le Paris du 
cinéma roumain“; coadă la bilete  
© ICR Paris

9 decembrie / Andrei Vieru în concert de Ziua 
Naţională a României la Paris 

© ICR Paris
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asemenea numeroase dezbateri, având invitaţi de marcă: 
criticul şi istoricul de cinema Cristian Tudor Popescu – invitatul 
special al festivalului, regizorul Corneliu Gheorghiţă, istoricul şi 
ambasadorul României pe lângă UNESCO – Adrian Cioroianu, 
Antonela Capelle-Pogăcean – cercetătoare la Science 
Po, Pierre Eisenreich – critic de cinema la revista Positif, Léo 
Soesanto – critic de film la Inrockuptibles, Petrika Ionesco – 
regizor de teatru şi operă, actriţa şi cântăreaţa Rona Hartner, 
precum şi regizorul Tony Gatlif. Au fost proiectate filmele 
Cripta (r. Corneliu Gheorghiţă – 2014), De ce eu? (r. Tudor 
Giurgiu – 2015), Poziţia copilului (r. Călin Peter Netzer – 2013), 
Toto şi surorile lui (r. Alexander Nanau – 2015), Muntele magic 
(r. Anca Damian – 2015), Aferim! (r. Radu Jude – 2015). 

11-15 decembrie / Afiş -  Festivalul de film românesc de la Paris  
„Le Paris du cinéma roumain“ 2015
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membri ai familiei Líman, membri ai corpului diplomatic, 
reprezentanţi ai mediului academic din Praga, precum şi 
persoane interesate de lucrările arhitectului ceh. Parteneri: 
Ambasada Republicii Cehe la Bucureşti, Biblioteca Tehnică 
Naţională şi Ambasada României în Republica Cehă. 

FEBRUARIE

12-14 februarie / Participarea Magdei Cârneci, preşedinte 
al PEN România, la conferinţa literară şi la evenimentele 
desfăşurate cu ocazia celei de-a XC-a aniversări a 
reprezentanţei locale a Clubului Poeziei, al Eseurilor şi al 
Romanului (PEN) din Republica Cehă. Magda Cârneci a 
susţinut o prelegere în limba engleză cu titlul: „Romania PEN 
Within PEN International: History, Local Contextualization, 
Future Development / PEN România în cadrul PEN 
Internaţional: istoric, context local, dezvoltare viitoare“. 

17 februarie / Institutul Cultural Român de la Praga, alături de 
Ministerul Culturii din Republica Cehă şi de Teatrul Chemické, 
a susţinut producţia teatrală Aventuri în irealitatea imediată 
după Max Blecher, text scris şi pus în scenă de Vojtech 
Barta, directorul Teatrului Chemické, pe scena Venuše ve 
Švehlovce din Praga.  

19 februarie / Lansarea antologiei de proză scurtă din 
Republica Moldova, Naše zrcadlo / Oglinda noastră, la  
Anticariatul subteran“, Praga. Traducătorul Jiří Našinec 
a inclus în această selecţie 20 de prozatori din generaţii 
diferite: Vladimir Beşleagă (n. 1931), Andrei Burac (n.1938), 
Vlad Zbârciog (n.1943), Nicolae Rusu (n.1948), Leo Butnaru 
(n.1949), Claudia Partole (n.1955), Lucreţia Bârlădeanu 
(n.1956), Mihaela Perciun (n.1957), Anatol Moraru (n.1958), 
Nicolae Popa (n.1959), Grigore Chiper (n.1959), Nicolae 
Spătaru (n.1961), Ghenadie Postolache (n.1964), Vitalie 
Ciobanu (n.1964), Emilian Galaicu-Păun (n.1964), Dumitru 
Crudu (n.1967), Iulian Ciocan (n.1968), Mihail Vakulovski 
(n.1972), Alexandru Vakulovski (n.1978) şi Ion Buzu (n.1990). 
Parteneri: Catedra de Românistică a Universităţii Caroline 
din Praga. 

IANUARIE

16 ianuarie / Două evenimente dedicate luptătorilor 
anticomunişti Jan Palach (1969, Praga) şi Liviu Cornel Babeş 
(1989, Braşov), la Mělník, în Cehia. La Liceul „Jan Palach“ a avut 
loc o conferinţă la care au fost invitaţi istoricul român Adrian 
Cioroianu şi istoricul ceh Pavel Žáček. În cadrul conferinţei 
fost proiectată emisiunea TVR Ultima Ediţie – Povestea 
eroului anticomunist Liviu Cornel Babeş. A participat şi E.S. 
Daniela Gîtman, Ambasadorul României în Republica Cehă. 
Dintre invitaţi: Miluše Horská, Vicepreşedintele Senatului, 
Parlamentul Republicii Cehe; Petr Gazdík, Vicepreşedintele 
Camerei Deputaţilor, Parlamentul Republicii Cehe; Veronika 
Vrecionová, senator; E.S. Jean-Pierre Asvazadourian, 
Ambasadorul Franţei în Republica Cehă; Nicolae Blîndu, 
consilier al Ambasadei României în Republica Cehă; Norbert 
Axmann, consilier pe probleme sociale al Ambasadei 
Germaniei în Republica Cehă; Milan Němec, guvernator 
adjunct al Regiunii Boemiei Centrale pe probleme de 
educaţie, tineret şi sport; Martin Kupka, primarul oraşului 
Líbeznice; Pavel Žáček, istoric, fondator şi primul director al 
Institutului pentru Studiul Regimurilor Totalitare; Ctirad Mikeš, 
primarul oraşului Mělník. De asemenea, în Parcul Jungmann 
a avut loc o întâlnire comemorativă la monumentul ridicat în 
memoria lui Jan Palach. A fost dezvelită şi o placă memorială 
pe clădirea originală a liceului Jan Palach. Parteneri: Primăria 
Mělník şi Ambasada României în Republica Cehă. 

28 ianuarie-21 februarie / Expoziţia „Karel Líman, arhitectul 
ceh al Casei Regale a României“, la Biblioteca Tehnică 
Naţională din Praga. La vernisaj au fost prezenţi E.S. Daniela 
Gîtman, ambasadorul României în Republica Cehă, E.S. Jirí 
Šitler, fostul ambasador al Republicii Cehe în România, ing. 
Martin Svoboda, directorul Bibliotecii Tehnice Naţionale şi 
curatorului expoziţiei, prof. dr. Sorin Vasilescu, care au luat 
cuvântul în deschidere. În rândurile publicului s-au aflat 
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MARTIE

8-9 martie / Participare românească la Festivalul Internaţional 
de Film Documentar ONE WORLD despre drepturile omului 
(2-11 martie). Filmul Toto şi surorile lui (r. Alexander Nanau) a 
fost proiectat în competiţia principală a festivalului pe data 
de 8 martie, în Sala mică a Cinematografului Světozor şi pe 
data de 9 martie, în Sala mare a aceluiaşi cinematograf. 
Proiecţia din 9 martie a fost urmată de o sesiune de întrebări şi 
răspunsuri. Regizorul Alexander Nanau, împreună cu Totonel 
şi Andreea, protagonişti ai documentarului, a participat la 
această dezbatere pe tema copiilor pe platoul de filmare, în 
producţii care abordează drepturile omului. 

10 martie / Vernisajul expoziţiei „Karel Líman, arhitectul ceh al 
Casei Regale a României“, la Galeria municipală din Mladá 
Boleslav. În cadrul vernisajului a avut loc proiecţia unui film 
despre Castelul Peleş şi Karel Líman, realizat de Ambasada 
Republicii Cehe la Bucureşti. Evenimentul, care s-a 
desfăşurat într-o atmosferă plăcută şi degajată, în acorduri 
de pian, a avut loc în prezenţa membrilor familiei Líman, a 
viceprimarilor Michal Kopal şi Daniel Marek, a directorului 
Muzeului orăşenesc, Luděk Beneš, şi a lui Gérard Keijsper, 
directorul Infocentrum Mladá Boleslav. De asemenea, au 
participat reprezentanţi ai mediului artistic din Praga, dar şi 
public larg, interesat de lucrările arhitectului ceh. Expoziţia 
a rămas deschisă publicului până în data de 12 aprilie. 
Parteneri: membrii familiei Líman şi Galeria Municipală din 
Mladá Boleslav. 

20-27 martie / Prezenţa românească la cea de-a XXII-a 
ediţie a Festivalului de Film Febiofest (19-27 martie), defăşurat 
la Cinematograful Multiplex Cinestar Anděl din Praga, a fost 
asigurată de următoarele producţii cinematografice: The 
Human Resources Manager/Managerul de resurse umane (r. 
Eran Riklis / co-producţie Israel, Germania, Franţa, România), 
proiectat în secţiunea „Tribute to Eran Riklis“ în datele de 20 şi 
21 martie; Queen & Country (r. John Boorman / co-produţie 
Marea Britanie, Irlanda, Franţa, România), proiectat în cadrul 
secţiunii „World Cinema Panorama“ în datele de 21, 23 şi 27 
martie; A Long Story/O poveste lungă (r. Jovien van Nes / co-
producţie Olanda, România), proiectat în secţiunea „Focus 
on Holland“ în data de 23 martie; It Takes Two To Fence/

Planşa (r. Andrei Gheorghe), proiectat în secţiunea „Balkan 
Beats“ în datele de 26 şi 27 martie. 

25 martie / Institutul Cultural Român de la Praga – în 
colaborare cu Ambasada României din Republica Cehă 
şi sub înaltul patronaj al ministrului ceh de externe, Lubomir 
Zaoralek – a aniversat Ziua Internaţională a Francofoniei şi a 
omagiat personalitatea marelui pianist şi compozitor  român 
George Enescu, de la a cărui trecere în eternitate s-au 
împlinit 60 de ani, printr-un recital de pian susţinut de Adela 
Liculescu. În program: G. Enescu, Pavana din Suita op 10 în 
Re major; F. Liszt, Sonata în Si minor; M. Ravel – La Valse şi prin 
proiecţia filmului Casa cu lei, producător Anca Filoteanu, 
cu subtitrare în limba franceză. Alături de Daniela Gîtman, 
ambasadorul României în Republica Cehă, au fost prezenţi 
membri ai corpului diplomatic, reprezentanţi ai mediului 
academic şi public larg invitat. 

APRILIE

10-22 aprilie / Participare românească la cea de-a XXII-a 
ediţie a Festivalului „Zilele Filmului European“ cu filmul 
Sunt o babă comunistă (r. Stere Gulea), proiectat în 12 
aprilie la Cinematograful Lucerna (Praga) şi în 22 aprilie la 
Cinematograful Bio Central (Hradec Králové), şi cu filmul Toto 
şi surorile lui (r. Alexandru Nanau), proiectat în data de 10 
aprilie la Světozor (Praga). 

14 aprilie-30 iunie / Cursuri de limba cehă pentru români 
la Şcoala Generală Strossmayerovo náměstí 4 din Praga. 
Cursurile sunt susţinute de lectorul Hana Herrmannová şi sunt 
structurate pe două niveluri: nivelul începător, care are loc 
săptămânal în fiecare zi de miercuri, şi nivelul intermediar 
(nivelul A1-A2), care are loc săptămânal în fiecare zi de 
marţi. Fiecare dintre cele două niveluri de curs conţine 10 
lecţii, cu o durată de 90 de minute fiecare. 

MAI

25 mai / Serie de evenimente cu ocazia aniversării a 95 
de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice româno-cehe. 
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IUNIE

2 iunie / Serie de evenimente cu ocazia sărbătoririi oraşului 
Plzeň – Capitală Culturală Europeană în 2015. Primul 
eveniment, expoziţia personală de grafică a artistului român 
Gheorghe Ştirbu, intitulată „Unii şi alţii“, a avut vernisajul 
în data de 2 iunie la Galeria Institutului Goethe din Plzeň. 
Expoziţia a prezentat lucrări de pictură grafică realizată 
prin tehnică mixtă. Cel de-al doilea din acestă serie a 
fost evenimentul literar din cadrul proiectului „Meeting 
Literature“, organizat de Institutul Cultural Român de la 
Praga în parteneriat cu Asociaţia Cehia-România, la care 
a fost invitat scriitorul Bogdan Suceavă. Cel de-al treilea 
eveniment a fost expoziţia de sculptură cu titlul ”Beyond the 
naked eye” / „În spatele vederii imediate“ a artiştilor români 
Alexandra Mureşan, George-Dan Istrate şi Gyori Csaba. 

8 iunie / Recitalul „Dor de Eminescu“, în interpretarea 
actorului Ion Caramitru şi a clarinetistului Aurelian Octav 
Popa, la Teatrul Celetna (Divadlo v Celetné) din Praga, 
organizat în colaborare cu Institutul pentru Arte şi Teatru din 
Praga şi Ambasada României în Republica Cehă, pentru 
comemorarea a 126 de ani de la trecerea în eternitate a 
poetului naţional Mihai Eminescu. Spectacolul a inclus o 
selecţie de poezie, proză şi filosofie din opera marelui poet 
român. 

14 iunie / Reprezentaţia teatrului independent bucureştean 
„UNTEATRU“ a spectacolului Poezia visului, la Teatrul Venuše 
ve Švehlovce din Praga, în interpretarea tânărului actor Lari 
Giorgescu. Spectacolul este realizat de Miriam Răducanu, 
pe baza poeziilor lui Emil Bota – un „creator de imagini şi 
întâmplări încărcate de sensuri“. 

15 iunie-15 iulie / Expoziţia de pictură românească 
contemporană cu lucrări ale artiştilor: Robert Köteles, 
Corneliu Vasilescu, Cristian Sida, Dan Cioca, Mariana 
Cinteanu, Cosmin Fruntes, Călin Beloescu, Gabriela Culic, 
Vasilii Diviza, Vasile Tolan, Dorin Baba şi Horea Cucerzan, 
la Galeria Ministerului Culturii din Republica Slovacă, 
Bratislava. Vernisajul expoziţiei a avut loc în data de 16 iunie 
şi a fost însoţit de o conferinţă susţinută de Michel Gavaza, 
preşedinte al Asociaţiei Soleil de l’Est (Franţa). Asociaţia Soleil 

Aniversarea a fost marcată printr-un seminar desfăşurat 
în Sala Oglinzilor a Palatului Černín, sediul Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii Cehe, şi un concert susţinut 
de Filarmonica de Stat din Arad în Sala Bohuslav Martinů a 
Palatului Liechtenstein, sediul Facultăţii de Muzică şi Dans din 
cadrul Academiei de Arte Performative din Praga. Discuţiile 
au fost deschise de secretarul de stat din MAE al Republicii 
Cehe, Petr Drulák, şi de ambasadorul României în Republica 
Cehă, Daniela Gîtman. Printre invitaţii la seminar s-au numărat 
fostul ambasador al Republicii Cehe în România şi actualul 
reprezentant special pentru problematica Holocaustului 
în MAE ceh, Jiří Šitler, preşedintele Asociaţiei Românilor din 
Republica Cehă, Nicolae Dedulea, renumitul editorialist al 
cotidianului ceh Hospodářské noviny, Daniel Anýž, precum 
şi profesori universitari din Republica Cehă – Jiří Felix, Libuše 
Valentová, Miroslav Tejchman – şi din România – Octavia 
Madge. În cadrul seminarului a fost lansată lucrarea bilingvă 
(română-cehă) cu titlul Relaţii Româno-Cehe. Bibliografie 
generală, sub coordonarea Octaviei Madge, profesor la 
Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. Manifestările 
au continuat prin concertul susţinut de Filarmonica de Stat 
din Arad, concert organizat de Institutul Cultural Român de 
la Praga în colaborare cu Primăria Arad. 

25 mai/ Aniversarea a 95 de ani de relaţii diplomatice dintre 
România şi Republica Cehă – HAMU concert 

© ICR Praga
18-28 iunie / Cvadrienala de Scenografie de la Praga 

© ICR Praga
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IULIE

3-11 iulie / Prezenţa românească la Festivalul Internaţional de 
Film de la Karlovy Vary aflat, anul acesta, la ediţia jubiliară. 
România a fost prezentă cu filmele: Aferim! (r. Radu Jude), Box 
(r. Florin Şerban), Muntele magic (r. Anca Damian), Un etaj 
mai jos (r. Radu Muntean), Comoara (r. Corneliu Porumboiu), 
Colecţia de arome (r. Igor Cobileanski), şi Lumea e a mea (r. 
Nicolae Constantin Tănase).

11-15 iulie / Participarea Gabrielei Georgescu la Seminarul 
de Boemistică desfăşurat la Brno – Stará Říše – Lipnice 
nad Sázavou – Dobříš, la care au fost invitaţi câştigătorii 
concursului de traductologie „Susanne Roth“, a cărui primă 
ediţie a fost organizată, anul acesta de Centrul Ceh şi Secţia 
literară a Institutului de Artă şi Teatru. 13 candidaţi, din 17 
ţări participante, au fost desemnaţi câştigători ai acestui 
prestigios premiu, de către un juriu alcătuit din 90 de experţi 
în domeniu.

AUGUST

12-30 august / Expoziţia de sculptură a artiştilor români 
Alexandra Mureşan, George-Dan Istrate şi Gyori Csaba, în 
cadrul proiectului „Plzeň Capitală Culturală Europeană 
2015“, prezentată la DEPO 2015, Plzeň. În cadrul vernisajului 
din 12 august, sculptorul Gyori Csaba a susţinut o prelegere 
despre sculptură în arta contemporană românească. De 
asemenea, în data de 22 august, trupa Moonlight Breakfast 
a susţinut un concert de muzică soul, electro, beat, nu-jazz şi 
swing în piaţa centrală Namesti Republiky (Republika stage), 
la Festivalul de stradă Živá ulice (Vivid Street), Plzeň. 

29 august / Institutul Cultural Român de la Praga şi Asociaţia 
Românilor din Republica Cehă au sărbătorit Ziua Limbii 
Române în cadrul etnofestivalului Barevna Devitka, organizat 
în parcul Podviní din Praga, unde au participat cu un stand 
comun de prezentare. Asociaţia Românilor din Republica 
Cehă a avut o secţiune de vânzare de produse tradiţionale 
româneşti, iar Institutul Cultural Român de la Praga a distribuit 
vizitatorilor materiale cultural-educative: diverse broşuri 
de prezentare a unor autori români contemporani, o serie 
de mici ghiduri de conversaţie cehă-română şi o serie de 

de l’Est a pus la dispoziţia publicului o amplă documentaţie 
despre pictura românească contemporană, precum şi un 
dosar cu afişele principalelor expoziţii organizate în Franţa, 
Belgia, Olanda, România. Parteneri: Asociaţia culturală 
internaţională Soleil de l’Est, Ministerul Culturii din Republica 
Slovacă şi Ambasada României în Republica Slovacă. 

18-28 iunie / Institutul Cultural Român de la Praga a susţinut, în 
calitate de partener strategic, alături de instituţii de prestigiu 
din Republica Cehă, participarea românească la cea de-a 
XIII-a ediţie a Cvadrienalei de Spaţiu şi Design Performativ de 
la Praga, cel mai important eveniment cultural al anului 2015 
din Republica Cehă, care a găzduit 78 de state cu standuri 
tematice, expoziţii, spectacole, evenimente live şi conferinţe. 
Tema ediţiei a fost „Spaţiu comun: Muzică, Vreme, Politică 
2013-2016“. România a fost reprezentată la secţiunile „Ţări 
şi Regiuni“ şi „Studenţi“ de prof. univ. dr. Ştefania Cenean, 
comisar de ţară, curator şi autor al conceptului proiectului 
naţional, „Arbori bătrâni“, şi de Cristian Stănoiu, scenograf 
şi arhitect al standurilor. În data de 20 iunie, desemnată Ziua 
României în cadrul Cvadrienalei, violonistul Adrian Naidin 
a interpretat un program de partituri adecvat temei: părţi 
din Suitele pentru violoncel solo de Bach, muzică populară 
românească şi compoziţii proprii. În data de 22 iunie, în 
spaţiul expoziţional Clam Gallas Palace din Praga, Ştefania 
Cenean a susţinut prezentarea: Gustav Klimt în România. 

18-28 iunie / Cvadrienala de Scenografie de la Praga 
© ICR Praga
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fost reprezentată de Camelia Neagu-Cogălniceanu, cu 
lucrarea intitulată Fragile identity? Vernisajul expoziţiei a 
avut loc pe 20 octombrie în cadrul unei seri de gală, la care 
au participat: Ionuţ-Petre Munteanu, directorul Institutului 
Cultural Român de la Praga, Bogdan Neagu, însărcinat 
cu afaceri a.i. al Ambasadei României în Republica Cehă, 
Kateřina Čapková, director al Galeriei Pragheze a Artei 
Sticlăriei, Petra Linhartová, managerul proiectului, Erin 
Kotheimer, ataşat cultural al Ambasadei S.U.A. în Republica 
Cehă şi Jaroslava Brychtová, partenera artistului Stanislav 
Libenský. Expoziţia a rămas deschisă publicului până pe data 
de 3 ianuarie 2016 la ZIBA Prague Glass Experience Museum, 
un sanctuar dedicat artei sticlăriei, care găzduieşte numai 
expoziţii şi evenimente de profil.

NOIEMBRIE

17-18 noiembrie / Participare românească la Festivalul 
Internaţional „Zilele Poeziei“. Institutul Cultural Român de 
la Praga a susţinut participarea poetului Ciprian Măceşaru 
la cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului Internaţional „Zilele 
Poeziei“, desfăşurat în perioada 8-23 noiembrie pe întreg 
teritoriul Republicii Cehe, având ca tematică generală 
„poezia energizată“. Manifestările literare din cadrul 
festivalului au avut loc în şcoli, librării, universităţi, cafenele 
literare, cluburi, teatre şi muzee. Ciprian Măceşaru a 

materiale despre limba română de tip Ştiaţi că... (trilingv 
în limbile română, cehă şi engleză). De asemenea, au fost 
oferite albume de artă românească participanţilor la un 
concurs de cunoştinţe despre România. 

OCTOMBRIE

5 octombrie / Semnarea unui parteneriat între Institutul 
Cultural Român de la Praga şi Biblioteca Naţională a 
Republicii Cehe pentru promovarea proiectelor Institutului 
Cultural Român de la Praga pe site-ul partenerului ceh. În 
acest context, Institutul Cultural Român de la Praga va putea 
beneficia de o platformă suplimentară de comunicare în 
mediul online şi social media. Acordul între Institutul Cultural 
Român şi Biblioteca Naţională a Republicii Cehe reconfirmă 
din punct de vedere strategic poziţia pe care Institutul 
Cultural Român de la Praga o deţine pe scena culturală 
autohtonă în raport cu ceilalţi colaboratori. 

5 octombrie-12 noiembrie / Premiera filmelor româneşti 
Aferim! şi Un etaj mai jos în Republica Cehă. În data de 5 
octombrie, Institutul Cultural Român de la Praga a organizat, 
în parteneriat cu casa de distribuţie Film Distribution Artcam, 
avanpremiera filmului românesc Aferim! de Radu Jude 
– coproducţie România, Bulgaria, Republica Cehă – în 
prezenţa producătorului Jiři Konečny. Evenimentul a avut loc 
la cinematograful Světozor din Praga. Au participat: Bogdan 
Neagu, însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei României în 
Republica Cehă, producătorul Jiři Konečny, reprezentanţi 
ai Asociaţiei Cehia-România, ai Asociaţiei Românilor din 
Republica Cehă, reprezentanţi ai casei de distribuţie Film 
Distribution Artcam, membri ai comunităţii româneşti din 
Praga şi jurnalişti de la postul naţional de radio Česky 
Rozhlas. Filmul a fost difuzat în cinematografe din data de 8 
octombrie. Institutul Cultural Român de la Praga, împreună 
cu Film Distribution Artcam, a organizat şi premiera filmului Un 
etaj mai jos de Radu Muntean, în 12 noiembrie.

20 octombrie 2015-3 ianuarie 2016 / Participare românească 
la expoziţia internaţională de artă din sticlă Stanislav Libensky 
Award 2015, în parteneriat cu Prague Gallery of Czech 
Glass şi ZIBA Prague Glass Experience Museum. România a 

20 octombrie 2015-3 ianuarie 2016 / Participare românească 
la expoziţia internaţională de artă din sticlă Stanislav 
Libensky Award 2015 
© organizatorii expoziţiei Stanislav Libensky Award
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Evenimentul a reflectat însăşi calitatea diplomaţiei publice, 
culturale şi ştiinţifice române şi a continuat demersurile 
permanente ale reprezentanţei de prezentare şi promovare 
a specificului românesc la nivelul corpului diplomatic 
acreditat în Republica Slovacă, de amplificare a vizibilităţii 
instituţiei în mediile elitiste slovace şi de susţinere a identităţii 
culturale a comunităţii de români din Republica Slovacă. 

19-21 noiembrie / Serie de conferinţe susţinute de Claudiu 
Turcuş – lector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
– la Bratislava, Republica Slovacă. În data de 19 noiembrie, 
Institutul Cultural Român de la Praga, în parteneriat cu 
Catedra de românistică a Facultăţii de Litere din cadrul 
Universităţii Comenius din Bratislava, a organizat conferinţa 
cu tema „From Anti-Communism to Self-Colonial Gaze. 
Remembering Socialism in Romanian post 1989 literature and 
film/Perspective de la anti-comunism la auto-colonizare. Să 
ne amintim socialismul în literatura şi filmul românesc post-
decembrist“ susţinută de Claudiu Turcuş. Prezentarea a 
avut scopul de a interoga recepţia ideologică a literaturii 
şi cinematografiei româneşti de după 1989, cu accent pe 
amintirea comunismului, informaţiile oferite fiind însoţite 
de fragmente din diferite filme ale Noului Val românesc. 
Au participat cercetători, profesori şi studenţi, români din 
diasporă şi persoane cu un interes particular în tematica 
discutată, printre aceştia numărându-se: dr. Libuša Vajdová, 
românistă şi cercetătoare la Institutul de Literatură Mondială 
al Academiei Slovace de Ştiinţe din Bratislava, dr. Eva 
Kenderessy, românistă şi cercetătoare la acelaşi institut, 
Jana Páleníková, profesor la Catedra de Românistică a 
Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Comenius din 
Bratislava. În perioada 20-21 noiembrie Claudiu Turcuş a fost 
invitat la Academia de Arte Performative din Bratislava, să 
reprezinte România la cea de-a cincea ediţie a conferinţei 
internaţionale „Screen Industries in East-Central Europe 
Conference: Transformation Processes and New Screen 
Media Technologies/Industriile cinematografice: procesele 
de transformare şi noile tehnologii media“, în cadrul 
căreia a coordonat un panel comparativ despre situaţia 
cinematografiei româneşti şi maghiare contemporane 
„Popular Hungarian and Romanian films in the 2010s: public 
funding decisions, audience tastes and festival hype/Filmele 

participat la evenimente în zilele de 17 noiembrie, la Praga 
(pe platforma (A)void Floating Gallery) şi 18 noiembrie, la 
Plzeň (la Biblioteca Municipală), cu fragmente din volumul 
Numele meu este Bryan Ruiz (Editura Next Page, Bucureşti, 
2015), pe care le-a prezentat publicului în cadrul unor sesiuni 
de lecturi publice. Autorul a mai reprezentat România cu 
succes şi la Târgul Carte de la Praga/Svět knihy.

17-19 noiembrie / Expoziţie de litografie cu tematică 
românească în Republica Slovacă, cu ocazia vizitei 
preşedintelui României la Bratislava, organizată în parteneriat 
cu Ambasada României în Republica Slovacă. Opt dintre 
litografiile marelui grafician român Octavian Ion Penda 
(litografii aflate în custodia permanentă a reprezentanţei) 
au fost expuse în Sala de conferinţe Habsburg Ballroom I a 
hotelului Grand Hotel River Park, oferind un fundal tematic 
pentru întâlnirea de protocol pe care Preşedintele României 
a avut-o pe data de 18 noiembrie cu tineri specialişti 
români, reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Republica 
Slovacă. Au participat înalţi reprezentanţi ai Administraţiei 
Prezidenţiale (consilieri prezidenţiali etc.), Steluţa Arhire, 
însărcinat cu afaceri a.i. în Republica Slovacă şi Ionuţ-Petre 
Munteanu, director al Institutului Cultural Român de la Praga. 

17-18 noiembrie / Târgul Internaţional de Carte 
„Lumea Cărţii“/Svět Knihy 

© ICR Praga 
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(născut Jan Kašpar Dvořák la Kolín, în Boemia, astăzi parte 
din Republica Cehă), creatorul extraordinarului personaj 
care a continuat să existe prin Fialka şi acum prin Masca. 
Au participat Bogdan Neagu, însărcinat cu afaceri a.i. la 
Ambasada României în Republica Cehă, reprezentanţi ai 
corpului diplomatic român, Erin Kotheimer, ataşat cultural 
al Ambasadei S.U.A. în Republica Cehă, Petra Linhartová, 
manager de proiect la Galeria Pragheză a Artei Sticlăriei, 
Petr Feyfar, critic de teatru, Libuše Valentová, şefa Catedrei 
de Studii Sud Slavonice şi Balcanice a Universităţii Caroline 
din Praga, românişti şi membri ai Asociaţiei Cehia-România, 
reprezentanţii comunităţii de români din Praga şi ai Asociaţiei 
Românilor din Republica Cehă şi colegi de trupă ai mimului 
Ladislau Fialka, printre care partenera sa, o legendă în lumea 
pantomimei – Zdenka Kratochvilova. 

de succes ale anilor 2010 în România şi Ungaria: predilecţia 
publicului şi adicţia festivalurilor“. Evenimentul a încercat 
să investigheze dimensiunile istorice şi contemporane 
ale industriilor mass-media audiovizuale din regiune, iar 
intervenţiile cercetătorilor s-au vrut a fi o reflecţie cu rol 
elucidant asupra temei cu pricina. 

22 noiembrie / Reprezentaţia teatrului bucureştean Masca la 
Praga cu spectacolul de pantomimă albă Pierrot lunatecul, 
sub cupola prestigiosului teatru ceh Pod Palmovkou. 
Spectacolul a fost realizat în amintirea celui mai mare mim 
ceh, Ladislau Fialka, pe care regizorul Mihai Mălaimare l-a 
cunoscut în anii ’90, cu ocazia unei vizite de documentare la 
Praga când, de altfel, i-a şi văzut un spectacol, întâmplător 
tot unul despre Pierrot, dar şi ca un omagiu adus lui Deburau 

22 noiembrie/ Reprezentaţia Teatrului bucureştean „Masca“ la 
Praga, cu spectacolul de pantomimă albă „Pierrot lunatecul“ 
© ICR Praga
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înregistrat împreună, ciclul Winterreise de Franz Schubert. 
Muzicienii au interpretat: Cinci cântece pe versuri de Verlaine 
(Dinu Lipatti,1917-1950), Mormântul lui Couperin (Maurice 
Ravel, 1875-1937), un fragment din Şapte cântece pe versuri 
de Clément Marot (George Enescu, 1881-1955) şi Două 
dansuri româneşti (Bela Bartok, 1881-1945). Toţi aceşti mari 
compozitori ale căror destine s-au şi intersectat, de altfel, la 
un moment dat, au aniversat în 2015 o cifră rotundă, fie de 
la naştere, fie de la moarte. Suita lui Ravel a fost compusă 
ca un omagiu adus de către compozitor unor prieteni de-ai 
săi, căzuţi pe front în timpul Primului Război Mondial, acum 
100 de ani.

15 decembrie / Institutul Cultural Român de la Praga a 
organizat un concert de colinde şi urături, susţinut de grupul 
folcloric de copii „Mlădiţe ilfovene“ din comuna Clinceni 
pe scena publică din Staroměstské náměstí, situată în 

DECEMBRIE

1 decembrie / Institutul Cultural Român de la Praga şi 
Ambasada României în Republica Slovacă au marcat Ziua 
Naţională a României. Astfel, în cadrul recepţiei protocolare 
oferite de misiunea diplomatică în teritoriu, reprezentanţa a 
asigurat un moment artistic – o suită de melodii tradiţionale 
româneşti interpretate la nai şi orgă de tinerii artişti români 
Andreea Chira şi Robert Doran. Au participat membri ai 
corpului diplomatic, autorităţi centrale şi locale slovace, 
oameni de afaceri locali şi reprezentanţi ai elitei comunităţii 
româneşti din Bratislava. 

3 decembrie / Institutul Cultural Român de la Praga a 
organizat un concert extraordinar pentru a marca Ziua 
Naţională a României. A fost invitată pianista Ana Silvestru, 
acompaniată de tenorul Henter Tamas Bertalan. Cei doi au 

1 decembrie / Expoziţie de imagini cu tematică 
românească în Republica Slovacă cu ocazia vizitei 

Preşedintelui României la Bratislava 
© Administraţia prezidenţială
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cuprins, pe lângă binecunoscutele colinde: Am plecat să 
colindăm, Pe podele de nuiele, Dechide uşa, creştine, Sus, 
la poarta raiului, Velerim şi veler Doamne, După dealul cel 
mai mare etc. şi câteva dansuri şi obiceiuri de tipul Jocul 
caprei, Semănatul sau Urătura. Grupul „Mlădiţe ilfovene“ 
desfăşoară o activitate intensă şi fără echivoc recunoscută, 
mărturie stând colaborările cu prestigioase instituţii ale statului 
român ca Ministerul Afacerilor Interne, Muzeul Naţional al 
Satului „Dimitrie Gusti“ sau Televiziunea Română. 

faţa Ceasului Astronomic – unul dintre simbolurile Pragăi. 
Evenimentul a fost integrat celui mai mare târg de Crăciun 
din Republica Cehă, beneficiind astfel de un public local 
şi internaţional (turişti) impresionant. Micii artişti, cu vârste 
cuprinse între 6 şi 15 ani, au promovat valorile tradiţionale 
autentice prin intermediul cântecului popular din diferite 
zone etnografice. Sub coordonarea soliştilor de muzică 
populară Grigore Gherman şi Mărioara Man Gheorghe, au 
recreat feeria hibernală specifică ţării noastre. Programul a 

1 decembrie / Sărbătorirea Zilei Naţionale a României la Praga 
© ICR Praga 
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dezbaterea problemelelor informatizării TIR, a accesului la 
informaţie, precum şi a problemelor specifice editării hărţii 
Daciei. Au participat reprezentanţii academiilor naţionale în 
Uniunea Academică Internaţională: prof. Masanori Aoyagi 
(Japonia), prof. J.-Ch. Balty (Franţa), prof. Mihai Bărbulescu 
(România), prof. Josep Guitart i Duran (Spania), prof. Paolo 
Sommella (Sfântul Scaun), prof. László Borhy (Universitatea 
din Budapesta), prof. Piotr Kaczanowski (Universitatea din 
Cracovia), prof. Luisa Migliorati (Universitatea La Sapienza, 
Roma), dr. Marta Prevosti (Institutul Catalan de Arheologie), 
dr. Judyta Rodzińska-Nowak (Universitatea din Cracovia), dr. 
Pau de Soto (Institutul Catalan de Arheologie). Evenimentul 
a avut drept scop intensificarea dialogului româno-italian 
atât la nivel academic, precum şi aprofundarea cunoaşterii 
reciproce prin promovarea pe piaţa culturală şi academică 
italiană a unor creaţii româneşti de calitate, relevante pentru 
confruntarea cu contemporaneitatea. 

29 ianuarie / Colocviul ,,Ioan Petru Culianu – 65 de ani de la 
naştere“. Colocviul a fost dedicat operei savantului român 
şi lansării numărului revistei International Journal of Religious 
Scholarship. Annali di Scienze Religiose n. 6/2013 dedicată 
acestuia. Colocviul a fost prezentat şi moderat de prof. dr. 
Mihai Bărbulescu, directorul Accademia di Romania, şi de dr. 
Bogdan Tătaru-Cazaban, ambasadorul României pe lângă 
Sfântul Scaun. Au participat cu lucrări prof. Giulia Sfameni 
Gasparro – Universitatea de Studii din Messina – Preşedinte 
al Societăţii Italiene de Istorie a Religiilor, prof. Grazia 
marchianò, prof. Maria Vittoria Cerutti, Departamentul 
de Ştiinţe Religioase al Universităţii Catolice din Milano, 
coordonator al revistei Annali di Scienze Religiose, prof. 

IANUARIE

13 ianuarie / Prezentarea cărţii Albert Camus. Una vita per 
la verita de Virgil Tănase, Editura Castelvecchi, de la Roma. 
Volumul vorbeşte despre interferenţele spaţiului literar 
românesc cu cel european, în special cu cel al limbilor latine. 
Cartea a fost publicată în 2010 de Editura Gallimard de la 
Paris şi a fost tradusă în acelaşi an şi în Japonia. Versiunea în 
limba italiană a fost comentată în mai multe ziare şi reviste 
din Italia. 

15 ianuarie / Ziua Culturii Naţionale, eveniment aniversar 
dedicat lui Mihai Eminescu cu ocazia împlinirii a 165 de 
ani de la naşterea poetului naţional, la Accademia di 
Romania, în Sala de Conferinţe. Lect. univ. dr. Nicoleta Neşu, 
(Universitatea „Sapienza“ din Roma / Universitatea Babeş-
Bolyai Cluj-Napoca) a susţinut o prelegere despre viaţa şi 
opera poetului. Evenimentul s-a încheiat cu proiecţia filmului 
Un bulgăre de humă (r. Nicolae Mărgineanu), un film despre 
Mihai Eminescu şi Ion Creangă. La eveniment au fost prezenţi 
şi cursanţii din cadrul cursurilor de limbă română, studenţii 
Universităţii Sapienza şi bursierii români la Roma.

22 ianuarie / Colocviul Comisiei Internaţionale pentru TIR 
(Tabula Imperii Romani). Comisia Internaţională pentru 
TIR activează sub îndrumarea UAI (Uniunea Academică 
Internaţională). O.G.S. Crawford a redactat în 1928 harta 
Imperiului Roman, iar de atunci au fost publicate zeci de 
fascicule cu foile hărţii generale a Imperiului Roman şi textele 
referitoare la oraşele, satele etc. din Imperiul Roman. Partea 
referitoare la Dacia a fost publicată în 1969, iar între timp, 
cunoştinţele referitoare la acest teritoriu s-au dublat, astfel 
încât în 2014 s-a constituit, sub egida Academiei Române, un 
colectiv condus de prof. Mihai Bărbulescu pentru editarea 
noii hărţi a Daciei. Colocviul de la Roma a avut drept scop 

29 ianuarie / Colocviul – „Ioan Petru Culianu“ 
(Bogdan Tătaru-Cazaban si  Mihai Bărbulescu) 
© Accademia di Romania
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Giovanni Casadio, Universitatea din Salerno, prof. Natale 
Spineto, Universitatea din Torino, prof. Roberto Scagno, 
Universitatea din Padova, dr. Daniela Dumbravă, asistent de 
cercetare, Departamentul de Istorie modernă al Universităţii 
Catolice din Milano. Parteneri: Ambasada României pe 
lângă Sfântul Scaun şi Departamentul de Ştiinte Religioase al 
Universităţii Catolice din Milano.  

FEBRUARIE 

5-11 februarie / Expoziţia de sculptură şi pictură „Oglinzi 
paralele“, la Academia di Romania, în Sala de expoziţii. 
Expoziţia a cuprins lucrări sculptate în marmură de artista 
Carmen Chirică şi lucrări pictate de artista Alexandra 
Matei. La vernisajul expoziţiei a participat şi Dana Manuela 
Constantinescu, ambasadorul României în Republica 
Italiană, care a adresat un cuvânt introductiv celor prezenţi. 

18 februarie-6 martie / Expoziţia „Arhitecturi şi chipuri sacre“ 
realizată de artista Miruna Budişteanu, la Accademia 
di Romania, în Sala de expoziţii. Prin această expoziţie, 
Miruna Budişteanu şi-a propus să prezinte, prin sumare 
repere decorative, elemente din stilul brâncovenesc şi să-i 
reconstituie spiritul renascentist într-o cheie inovatoare, 
personală. Lucrările au fost executate preponderent pe 
pergament sau pe multimedia vellum film, materialitatea şi 
dimensiunea lucrărilor facilitând interacţiunea cu mediul şi 
structura arhitecturală a spaţiului de expunere. 

19 februarie / Proiectul cultural „Zi de studiu în onoarea lui 
Olivier Clement“, organizat în colaborare cu Asociaţia Onlus 
„Insieme per l’Athos“, la Accademia di Romania, în Sala de 
conferinţe. Olivier Clement este unul din marii teologi creştini 
ai secolului al XX-lea. Asociaţia Onlus „Insieme per l’Athos“ 
din Roma are ca scop difuzarea istoriei, culturii şi spiritualităţii 
în Italia. Au participat: prof. Mihai Bărbulescu, director al 
Accademiei di Romania; dr. Giuseppe S. Balsama, preşedinte 
al Asociaţiei Onlus „Insieme per l’Athos“; Preasfinţitul Părinte 
Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei; 
Dr. Bogdan Tătaru Cazaban, ambasadorul României pe 
lângă Sfântul Scaun; dr. Flaminia Morandi – Pontificio Istituto 
Orientale; Vladimir Zelinskij – Università Cattolica del Sacro 

Cuore; Adalberto Mainardi – Comitato Scientifico dei 
Convegni Ecumenici internazionali di Spiritualità Ortodossa; 
Antonio Manzella – Asociaţia Onlus „Insieme per l’Athos“; 
prof. Germano Marani – Pontificio Istituto Orientale. 

MARTIE

8-19 martie / Expoziţia de sculptură şi pictură „Donna in 
forma. Sensibilità, musicalita e seduzione“, la Academia 
di Romania, în Sala de expoziţii. Tematica expoziţiei a 
fost dedicată aniversării femeii şi a pornit de la modul de 
percepere a diferitelor forme în care aceasta este vazută, 
imaginată şi cântată. Expoziţia şi-a propus şi compararea 
diferitelor stiluri şi genuri de exprimare în arta plastică. 
Au fost invitaţi să expună artiştii plastici: Marina Spadaro 
(Acquarellista), Marco Maschietti, Carla Paltoni, Ciro 
Esposito, Adele Taglialatela, Laura Piccininni, Monica Di 
Folco, Aurora Baiano, Patrizia Borrelli, Maria Teresa Bernabei, 
Patrizia Biagini, Giuly Barbagallo, Mauro Del Vescovo, Anna 
Sepe, Simonetta Salonia, Angela Chiassai, Isolina Mariotti, 
Rita Delle Noci, Romano Auciello, Silvia Maria Guarnieri, 
Pierangelo Tieri, Laura Cirillo, Anna Tozzi, Gianni Tarli, Chicca 
Savino, Teresa Condito, Ruggero Lenci, Giovanna Cataldo, 
Maria Luisa D’Eboli, Luigi Franzese, Rossella Faraone, Patrizia 
Balzamo, Luigi Marazzi. Curatorul expoziţiei a fost criticul de 
artă Giorgio Palumbi. Vernisajul expoziţiei, din data de 8 
martie, a fost urmat de un recital duo pian-clarinet susţinut 
de Ada Bracchi (pian) şi Giuseppe Maglioca (clarinet). În 
program: Milhaud – Petit concert, Jeanjean – Clair Matin, 
Negrea – Suita op. 27, Chopin – Fantasia (solo pian), Weber 
– Variaţiuni, Martin – Samba, Tango d’amour, Meet Frankie 
and Johnny.

12 martie-25 mai / Stagiune de concerte – „Întâlniri muzicale 
2015“, la Academia di Romania. După succesul ediţiilor 
precedente ale stagiunii desfăşurate la Accademia di 
Romania, proiectul a constituit o excelentă ocazie pentru 
promovarea compoziţiilor româneşti în rândurile tinerilor 
muzicieni. Concertele i-au implicat pe cei mai buni absolvenţi 
ai cursurilor de perfecţionare de la Academia Naţională 
Santa Cecilia, în acompaniamentul sau sub îndrumarea 
profesorilor lor. Proiectul a cuprins şase serate muzicale: în 
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pentru redobândirea Ardealului de Nord în cel de-al Doilea 
Război Mondial, cei morţi în închisorile comuniste sau tinerii 
martiri ai Revoluţiei din Decembrie ’89. Proiectul a contribuit 
la întărirea platformei identităţii culturale a minorităţii 
etnice româneşti din Lazio, bucurându-se de participarea 
asociaţiilor româneşti şi moldoveneşti din regiune.

APRILIE

16-17 aprilie / Colocviul internaţional de studii „Cioran 
şi Occidentul. Utopie, exil, cădere“, dedicat filosofului 
român Emil Cioran, una dintre figurile reprezentative ale 
vieţii culturale europene a secolului trecut, în organizarea 
Departamentului de Litere şi Filosofie al Universităţii din Trento. 
Evenimentul a fost organizat în continuarea colocviului de 
studii „Cioran în Italia“ din 2011, organizat de Accademia 
di Romania din Roma, ale cărui lucrări au fost publicate în 
Volumul de acte de studii ale colocviului „Cioran în Italia“, 
Aracne Editrice (Roma). Colocviul organizat la Trento, la 
douăzeci de ani după moartea lui Emil Cioran, a avut 

data de 12 martie, Livia De Romanis (violoncel) şi Stella Ala 
Luce Pontoriero (pian) au interpretat Brahms, Beethoven şi 
lucrări ale unor compozitori români. În 26 martie, Salvatore 
Terracciano (flaut) şi Massimo Spada (pian) au interpretat 
lucrări de Jindřich Feld, George Enescu, Bohuslav Martinů, 
Erwin Schulhoff. Stagiunea a continuat cu o serie de concerte 
susţinute de Stefano Cucci şi Corul Universităţii Tor Vergata (9 
aprilie); Gianni Bicchierini, pian (28 aprilie); Viviana Lasaracina, 
pian (12 mai) şi concert cameral, Feruccio Vignanelli, vioară, 
Alfonso Bossone, violă, Livia De Romanis, violoncel, Giuseppe 
Grippi, pian (28 mai). Concertele au fost prezentate de către 
muzicologul Gaia Vazzoler, iar coordonarea a fost asigurată 
de Maestrul Pieralberto Biondi. Partener: Asociaţia AGIMUS, 
afiliată la organizaţia mondială Jeunesses Musicales. 

25 martie-2 aprilie / Expoziţia ,,Peisajele credinţei – dialogul 
fotografic româno-italian dedicat sărbătorii Paştelui“, 
organizată împreună cu Muzeul Naţional al Ţăranului 
Român. Expoziţia a prezentat imagini comparative realizate 
în Italia şi imagini cu mănăstirile din nordul Moldovei. De 
asemenea, au fost expuse icoane pe sticlă cu tematică 
pascală, ţesături, catrinţe, cruci de mână, pristolnice şi ouă 
încondeiate, aparţinând Muzeului Naţional al Ţăranului 
Român. Curatoarele expoziţiei: Ioana Popescu şi Rodica 
Marinescu. În data de 27 martie, la Universitatea L’Orientale 
din Napoli, în cadrul Lectoratului de limba Romană, a fost 
prezentat un film documentar despre obiceiurile pascale şi 
încondeierea ouălor. 

27 martie / Recitalul „Voievozii neamului – ctitori şi martiri“, 
susţinut de actorul Emil Boroghină, la Academia di Romania, 
în Sala de conferinţe, pentru marcarea a 97 de ani de la 
unirea Basarabiei cu România. Recitalul a încercat să evoce, 
cu ajutorul unora dintre cele mai cunoscute creaţii poetice 
româneşti, momente istorice, aducând în prim plan figuri 
istorice precum Decebal, Gelu, Mircea cel Bătrân, Vlad 
Ţepeş, Ştefan cel Mare, Ioan Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazul, 
Constantin Brâncoveanu, Horea, Tudor Vladimirescu, 
Bălcescu, Cuza, eroii pentru Independenţa ţării la 1877, Mihai 
Eminescu, ţăranii răsculaţi la 1907, eroii necunoscuţi care au 
căzut pentru neam şi pentru Rege la Mărăseşti, Mărăşti şi 
Oituz, făuritorii Marii Uniri din 1918, anonimii care au luptat 

27 martie / Actorul Emil Boroghină susţinând 
recitalul „Voievozii neamului“
© Accademia di Romania
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MAI

4 mai / Concertul pentru pian Compositori romeni in 
contesto europeo / Compozitori români în context european 
susţinut de Silvia Sbârciu, la sediul Accademia di Romania, 
cu ocazia Zilei Europei. Din program: Louis Coperin – 
Chaconne în sol minor, Chaconne în do minor, Chaconne 
în fa major, Chaconne în sol minor; Eduard Terenyi – 
Scarlattiana II, Klavierspiel IV – V (selecţiuni); Hommage 
a Alban Berg – Floetentanz, En blanc et noir, Hommage a 
Debussy; Domenico Scarlatti – Sonata în re minor, Sonata 
în sol major, Sonata în do major; Tudor Feraru – Back and 
White Suite; George Enescu – Pavane; Claude Debussy – 
Preludes 2e Livre, Prokofiev – Sarkasmen op 17. La sugestia 
Accademia di Romania, Silvia Sbârciu a făcut parte din juriul 
Concursului Internaţional de Muzică pentru Tineret „Dinu 
Lipatti“, organizat de Accademia Musicale Mediterranea 
(Leporano), în colaborare cu Accademia di Romania, în 
perioada 4 – 8 mai 2015. 

participare internaţională, reunind specialişti din Franţa, 
Italia şi România. Obiectivele colocviului au fost omagierea 
filosofului român prin reparcurgerea etapelor biografice şi 
speculative ale vieţii sale şi sublinierea gândirii lui în contextul 
filosofiei contemporane. Intervenţiile s-au axat în special 
pe receptarea filosofiei lui Cioran în Italia. Din România au 
participat Mihaela-Genţiana Stănişor – „Cioran entre l’Orient 
et l’Occident. L’exil du moi et du mot“, Horia Pătraşcu – „The 
Light of Lucidity: the Therapeutical Virtues of Anti-Utopia“, 
Amelia Natalia Bulboacă – „L’antropologia filosofica negli 
scritti giovanili di Cioran“. 

17-25 aprilie / Masa rotundă cu tema „Grădini şi creativitate“ 
şi expoziţia „Grădini splendide – frumuseţe distrusă“, la 
sediul  Accademia di Romania. Expoziţia artistului Andrei 
Ciurdărescu a cuprins aproximativ 100 de lucrări de desen 
şi pictură şi 100 de piese de sculptură de dimensiuni mici. 
Expoziţia a readus în discuţie problema grădinilor şi spaţiilor 
verzi urbane, peisagistica contemporană şi perspectiva 
istorică a grădinilor din Roma. În cadrul mesei rotunde cu 
tema „Grădini şi creativitate / Giardini. Riflessioni sull’armonia 
e sul paesaggio“, Andrei Ciurdărescu (Bursier „Vasile 
Pârvan“), Alfredo Pirri (Roma), Alessandro Sarra (Roma), 
Lucilla Zanazzi (Padova) au discutat despre noile valori 
estetice şi sociale ale armoniei dintre om şi natură în spaţiul 
tot mai puţin restrâns al grădinii. 

17-25 aprilie / Expoziţia lui Andrei Ciurdărescu -  
„Grădini splendide - frumuseţe distrusă“ 

© Accademia di Romania

4 mai / Silvia Sbârciu - concert cu ocazia Zilei Europei 
© Accademia di Romania
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16 mai / Colocviul internaţional de studii dedicat istoriei 
şi spiritualităţii Muntelui Sfânt, ediţia a XIV-a, organizat în 
colaborare cu Asociaţia „Insieme per l’Athos“ din Roma, 
la Accademia di Romania, în Sala de conferinţe. În cadrul 
evenimentului moderat de prof. Marco Merlini, de la 
Universitatea din Sibiu, au participat: P.S. Siluan, Episcop 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, prof. de filosofie 
patristică şi bizantină Antonis Fyrigos de la Universitatea 
Pontificală Gregoriană din Roma, prof. de Studii slave 
Marcello Garzaniti de la Universitatea din Florenţa, Abatele 
Andrew – Superior al Prioriatului Rus-Ortodox de la San 
Mamante – San Mommè (Pistoia), prof. Maciej Bielawski, 
teolog şi scriitor de la Universitatea din Verona, părintele 

4-8 mai / „Concurs Internaţional de Muzică pentru Tineret – 
Dinu Lipatti“, la Accademia di Romania, în Sala de concerte. 
Eveniment organizat în colaborare cu Accademia Musicale 
Mediterranea – Leporano, Taranto. Concursul s-a desfăşurat 
pe trei secţiuni: a) Premiul internaţional pentru tineri pianişti, 
câştigat de Tavares Paolo Gaetano – Brazilia; b) Premiul 
internaţional pentru tineri solişti (corzi, chitară, suflători), 
câştigat de Roxana Ligia Vişinescu (vioară) – România, Ienno 
Davide (chitară) – Italia şi Corinto Gianmarco (clarinet) – 
Italia; c) Premiul internaţional pentru muzică de cameră 
(ansmbluri duo sau trio), câştigat de Orhestra Giovanile 
Monte Mario (Italia). Premiul I absolut al Concursului a fost 
primit de Jieun Lee (pian) din Corea de Sud. În data de 8 mai 
a avut loc concertul finaliştilor. 

5-12 mai / Expoziţia de pictură, gravură, grafică şi instalaţii, 
intitulată „Discrepanţe“, aparţinând artiştilor Diana Vasiliu, 
Ştefan Ionuţ Daniel şi Cristian Godeanu, la Accademia di 
Romania, în Sala de expoziţii. Îmbinarea tradiţiei şi inovaţiei 
dă naştere unui dialog plastic dedicat realităţii divergente 
ca element de bază la nivel social. Formarea profesională 
diferită a tinerilor artişti a oferit trei perspective diverse asupra 
prezentului, de unde şi ideea de realitate divergentă. 

15-18 mai / Participarea sculptorului Raluca Ghideanu la 
„Bienala Internaţională de Artă şi Cultură“, la RomArt, Fiera 
di Roma. Bienala s-a aflat la prima ediţie şi a reunit pictori, 
sculptori, graficieni, fotografi, artişti ai artei digitale şi video. 
În sculptură, Raluca Ghideanu continuă seria personajelor 
aplatizate şi alungite, traforate din metal sau lemn. Temele 
principale sunt „Prison of Life“ , „The Garden“, ce înfăţişează 
o poveste contemporană a Grădinii Edenului şi „Sale For the 
Rest of Me“ – o încercare de regăsire individuală şi personală. 

15-25 mai /„Expoziţia ACASĂ (24 de ore în 24 de fotografii)“ 
a artistei Roxana Mihaly, la Consulatul General de la 
Trieste. Expoziţia a prezentat povestea unei zile ideale 
petrecută acasă, în România. Amintirea unui răsărit de 
soare, gospodăria bunicii, jocurile de odinioară, oamenii sau 
diversele locuri – toate aceste amintiri s-au cristalizat într-o 
serie de 24 de imagini. 

15-25 mai / Afiş – Expoziţia Roxana Mihaly
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italiene. Poezia românească în Italia“ la Academia di 
Romania şi în cadrul Universităţii Sapienza. Evenimentul 
s-a desfăşurat pe o perioadă de două zile: prima zi a fost 
dedicată părţii academice – poeţi, traducători, lingvişti 
au participat la o dezbatere pe tema traducerii poeziei 
româneşti în limba italiană. Masa rotundă s-a desfăşurat 
în cadrul Departamentului de Limbă română din cadrul 
Universităţii Sapienza din Roma, în data de 8 iunie. Au 
participat: Oana Boşca-Mălin, Daniela Crăsnaru, Ştefan 
Damian, Bruno Mazzoni, Adrian Popescu, Angela Tarantino 
(moderator), Luisa Valmarin. A doua zi a fost dedicată 
unui recital de poezie în traducere. Interpretarea poeziilor 
şi a fondului sonor a aparţinut actorului Thomas Otto Zinzi, 
împreună cu colaboratorii săi. Au fost recitate poezii de Tudor 

Iosif H. Wong, călugăr camaldolese benedictin – Mănăstirea 
Camaldoli (Arezzo) şi Parintele Nickodimus, reprezentant al 
Sfântului Epistasis al comunităţii monahale de la Muntele 
Athos. A fost prezentată şi expoziţia de icoane bizantine a 
artistelor Maria Galie şi Rosanna Cappello. 

17-31 mai / Expoziţia „Din cer spre centrul pământului“ a 
artistei Anca Gavriş, la Accademia di Romania, în Sala de 
expoziţii. Proiectul a cuprins o instalaţie de artă bazată pe 83 
desene pe fotografie, care au fost inspirate din zborul păsărilor 
în cerul plin de constelaţii; un set de tablouri de uşi pe scară 
largă şi cutii sculpturale. Acestea au simbolizat întoarcerea 
artistei la propriile amintiri, la copilăria şi călătoriile ei (un set 
de sticle pictate care înconjoară schiţa sculpturii tatălui ei, 
cu care lucrează împreună, ca într-o conversaţie). Curatorul 
expoziţiei a fost Burt Sun. 

22  mai / Prezentare de modă: Colecţia „Zestrea“ de Liliana 
Ţuroiu. Designerul a continuat să creeze cu reverenţă colecţii 
care valorifică portul naţional şi simbolurile acestuia, dăruind 
o viziune nouă unor piese vestimentare ca ia, brâul şi catrinţa. 
Liliana Ţuroiu a creat, cu ocazia celei de-a III-a ediţii a Galei 
„Ambasadorii Turismului Românesc“, colecţia „Zestrea“ şi un 
film ce împletesc, în ţesătura lor minuţioasă, arta şi rigoarea 
cu respectul faţă de valoarea costumului tradiţional. În 
cadrul aceluiaşi eveniment, la Accademia di Romania a 
fost proiectat un montaj de imagini (o scurtă prezentare a 
activităţii artistice a Lilianei Ţuroiu şi revizionarea colecţiei în 
cadrul Galei „Ambasadorii Turismului Românesc“). Totodată 
s-a lansat albumul de artă şi costum „Zestrea“ – fotografii cu 
piesele colecţiei şi imagini fotografiate la Castelul Bran, în 
locurile preferate de Regina Maria a României şi care apar 
şi în fotografiile şi filmele documentare. Prefaţa albumului 
a fost semnată de criticul de artă Cristian-Robert Velescu, 
prof. univ. dr. la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti şi 
Preşedintele Senatului UNARTE Bucureşti. 

IUNIE

8-9 iunie / Dezbatere pe tema traducerilor de poezie şi 
spectacolul poetic – muzical „Echivalenţe poetice româno–

12-20 iunie / Afiş – Expoziţie „Spazi Aperti“
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Pleşu, Virgil Mihaiu, Tudor Vesa, Ştefania Violeta Dumbrava, 
Ovidiu Leuce, Ghenadie Rotari, Andrei Ciurdărescu, Valentin 
Marian Ionescu, DJ GESTALT. 

26-28 iunie / Festivalul de teatru şi arte performative 
„teatROmania_emersioni sceniche“, organizat în colaborare 
cu compania toscană Telluris Associati, la Academia di 
Romania. Cea de a V-a ediţie a avut ca temă identitatea 
şi a cuprins: Dor de Eminescu, recital poetic-muzical după 
texte de Mihai Eminescu, cu Ion Caramitru şi Aurelian Octav 
Popa (la clarinet), recital coprodus de Uniunea Teatrală din 
Romania (UNITER); Printre tăceri de Isabella Drăghici, one-
woman-show cu Isabella Drăghici; Burrnesha (r. Valbona 
Xibri – Brescia), cu Maria Ştefanache (Milano), producţie 
a Centrului de cercetare dramaturgică din Milano; Ultimul 
lepros, după texte de Vlad Zografi (r. Radu Botar), one-man-
show cu Vlad Chico, Teatrul de Nord Satu Mare; Abator de 
Marco Di Stefano (r. Mădălina Ţurcanu), o producţie Dot 
Spot Media, Bucureşti, cu Olimpia Mălai şi Liliana Tofan şi un 
workshop susţinut de regizoarea Maria Ştefanache.

IULIE

9-19 iulie / Expoziţie de pictură „Răpirea Europei“ a 
artistului plastic Ioan Sbârciu, în Sala de expoziţii de la 
sediul Accademia di Romania din Roma. La vernisaj au 
vorbit prof. Ioan Sbârciu şi prof. Aurel Codoban. Cele 20 de 
lucrări expuse au redat diversitatea continentului european, 
concentrându-se pe diferenţele dintre est şi vest.

Arghezi, Lucian Blaga, Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, 
Daniela Crăsnaru, Ştefan Damian, Dinu Flămând, Ileana 
Mălăncioiu, Adrian Popescu. Evenimentul a făcut parte din 
seria de evenimente anuale ale Academiei Române din 
Roma, în scopul promovării poeziei şi a traducerilor româneşti 
în Italia. 

12-20 iunie / Cea de-a XIII-a ediţie a expoziţiei internaţionale 
de artă contemporană, video-art, instalaţii, performance, 
pictură, sculptură, arhitectură, fotografie, muzică „Spazi 
Aperti“, la Accademia di Romania. Expoziţia a reunit artişti 
rezidenţi ai academiilor internaţionale şi institutelor culturale 
din Roma, care au expus lucrări pe tema spaţiu – proiect 
– artist. Curatorul evenimentului a fost Andrei Ciurdărescu, 
plastician. Invitaţi speciali: jazz – RAF FERRARI QUARTET: Raf 
Ferrari – pian, Vito Stano – violoncel, Guerino Rondolone – 
contrabas, Claudio Sbrolli – tobe. Participanţi: Mihai Alexandru 

26-28 iunie / Afiş - „teatROmania“

9-19 iulie / Expoziţia „Răpirea Europei“, Ioan Sbârciu 
© Accademia di Romania
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SEPTEMBRIE

9 septembrie / Recital poetic în interpretarea poetului Geo 
Vasile, în Sala de Conferinţe de la sediul Accademia di 
Romania din Roma, cu ocazia Zilei Limbii Române. Poetul 
a recitat din poeziile lui Mihai Eminescu şi poezii proprii, 
dintre care: Fotoni, Incidente sau accidente, Trup şi suflet, 
Tumultul unui glas, Elogiul inocenţilor. Cele cinci poezii fac 
parte dintr-un volum bilingv de texte originale apărut în Italia: 
Scurtcircuit, 2015. Poeziile au fost recitate în limbile română 
şi italiană. 

17-25 septembrie / Expoziţia de pictură „Culoarea în 
mişcare“ a artistului George Paul Mihail, în Sala de Expoziţii 
de la sediul Accademia di Romania din Roma. A fost expusă 
o suită compusă din aproximativ 35 de tablouri ce fac parte 
preponderent din ciclurile „Antropomorfe“, „Magma“, 
„Semne“, „Arce şi volute“, „Meandre“ şi „Ghem“.

OCTOMBRIE

6-23 octombrie / Expoziţie de sculptură, grafică şi obiecte 
„Memoria Bronzului. Kruch 2015” în Sala de expoziţii de la 
Accademia di Romania. Expoziţia a prezentat o experienţă 
desprinsă din tradiţia şcolii de sculptură ardeleneşti, filtrată 
prin fineţea reliefului şi sculpturii italiene şi prin rigurozitatea 
tehnologică germană. „Memoria Bronzului. Kruch 2015”, 
semnată de Nikolaus-Otto Kruch, este amprenta pe care 

AUGUST

2-9 august / Ediţia a III-a a Academiei de vară „ICon Arts“, 
proiect organizat în colaborare cu Uniunea de Creaţie 
Interpretativă a Muzicienilor din România – UCIMR şi Exces 
Music. Au fost organizate cursuri de specializare în muzică 
de cameră şi fotografie, sub îndrumarea lui Mihai Benea 
(fotografie), Sebastian Marcovici (fotografie) şi Adrian Mantu 
(violoncel). Cursurile muzicale s-au adresat participanţilor 
cu pregătire de nivel intermediar-avansat sau absolvenţilor 
de Conservator care au dorit să se perfecţioneze alături 
de muzicieni profesionişti, consacraţi la nivel internaţional. 
Cursurile de fotografie au fost deschise unui public larg, de 
profesionişti sau amatori, desfăşurându-se zilnic pe parcursul 
proiectului. Lecţiile au fost susţinute în limbile italiană, engleză 
şi română. Proiectul s-a încheiat cu un concert desfăşurat în 
Sala de concerte a Accademia di Romania din Roma de 
o parte din studenţii participanţi la cursuri: Iulian Ochescu, 
Dionne Tims, Cvartetul Solartis (Sabin Penea, Laura Zecheru, 
Ana Maria Marian, Andrei Niţescu), cu participarea specială 
a maeştrilor Adrian Mantu şi Annemarie Condacse (soprană, 
prof. Universitatea de Stat din Oklahoma). În cadrul 
evenimentului, a fost organizată şi o expoziţie de fotografie 
cuprinzând lucrări ale participanţilor la cursul de fotografie, 
realizate în acest interval.

2-9 august / Concert Academia de vară „ICon Arts“ 
© Accademia di Romania

9 septembrie / Recital poetic Geo Vasile – Ziua Limbii Române 
© Accademia di Romania
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acum în libertate, după zece ani de închisoare. La lansarea 
volumului au participat scriitorii Dario Fo şi Florina Cazacu 
(fiica lui Ion Cazacu), Daniela Crăsnaru, Dana Manuela 
Constantinescu, ambasadorul României în Republica 
Italiană, Marius Bizău (actor) şi Miruna Căjvăneanu, 
moderatorul evenimentului. 

25 octombrie-8 noiembrie / Festivalul Internaţional de 
Muzică altre Risonanze – dall’antico al moderno, trai il 
rumeno e l’universale – a IV-a ediţie, în colaborare cu 
Ansamblul Aliusmodum şi Ansamblul Altrerisonanze, la 
sediul Accademia di Romania, precum şi la Oratorio del 
Caravita, Roma. Bucurându-se şi de colaborarea altor 
asociaţii muzicale italiene (Incontri Mediterranei – Orte, 
Continuo Records), festivalul a debutat pe 25 octombrie cu 
un concert al clavecinistei românce Cipriana Smărăndescu, 
care şi-a prezentat şi cel de-al doilea compact disc solistic 
pe care l-a înregistrat, Notenbüchlein für Anna Magdalena 
Bach. Concertul a fost dedicat exclusiv muzicii lui Bach, 
împreună cu clavecinista româncă aflându-se baritonul 
Furio Zanasi şi ansamblul baroc Aliusmodum, format din 
muzicieni de elită în domeniul muzicii vechi din întreaga 
Europă. În cel de-al doilea concert, din data de 1 noiembrie, 
ansamblul Altrerisonanze, dirijat de un alt produs al şcolii 
dirijorale româneşti – Andrea Riderelli, a prezentat publicului 
transcripţii (realizate de Andrea Riderelli) ale unor lucrări de 
Enescu şi Jora, alături de muzica lui Mahler. Concertul a avut 
loc la Oratorio del Caravita. Festivalul s-a încheiat cu un 
concert care a pus în evidenţă ideea de „joc“, prezentând 
lucrări semnate de G. Diruta, L. Couperin, J.J. Froberger, I. 
Caianu, A. Valente, J.P. Sweelink, D. Scarlatti, J.S. Bach, 
Paul Constantinescu, Radu Paladi. Toate lucrările au fost 
interpretate de clavecinista Cipriana Smărăndescu.

NOIEMBRIE 

10 noiembrie-20 decembrie / Expoziţie – proiecţie video, la 
Museo di Roma în Trastevere. Artişti participanţi: Vlad Basalici, 
Simion Cernica, Arantxa Etcheverria, Mihai Iepure Gorski, Ion 
Grigorescu, Mihaela Kavdanska, Adi Matei, Ciprian Mureşan, 
Anca Munteanu Rîmnic, Larisa Sitar şi Michele Bressan, 
Gabriel Stoian. Curator: Marius Tănăsescu. Proiectul intitulat 

artistul încearcă să o lase vizual spectatorilor şi material 
timpului viitor oglindit prin torsuri feminine, naturi statice 
descompuse în toamnă şi cai fantastici înaripaţi. Au fost 
expuse lucrări realizate în bronz. 

9 octombrie / Accademia di Romania a prezentat cartea Un 
om ars de viu de Dario Fo, laureat al premiului Nobel pentru 
literatură, şi Florina Cazacu. Cartea a apărut la Editura 
Chiarelettere. Evenimentul a fost organizat în parteneriat 
cu Ambasada României în Italia. Cartea prezintă povestea 
tragică a lui Ion Cazacu, emigrant român, inginer, dispărut în 
2000, în urma arsurilor letale pe care le-a suferit. Pentru omor 
a fost condamnat Cosimo Iannece, fostul său angajator, 

9 octombrie /  Prezentare de carte Dario Fo - 
„Un om ars de viu“ 

© Accademia di Romania

6-23 octombrie /  Expoziţia 
„Memoria Bronzului. Kruch 2015“, 

Nikolaus -Otto Kruch 
© Accademia di Romania
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Secret al existenţei umane. Anumite fragmente autonome 
au fost prezentate deja şi în alte ţări: Olanda, Germania, 
Slovacia, Ungaria, precum şi în diferite oraşe din ţară: Oradea, 
Cluj, Timişoara, Bucureşti. Paralel cu expoziţia artistei Marta 
Jakobovits, Institutul Cultural Maghiar a organizat expoziţia 
pictorului Miklos Jakobovits, la Accademia d’Ungheria din 
Roma, cu vernisajul în data de 16 noiembrie. Ambele expoziţii 
au fost vernisate de Ileana Pintilie, critic de artă, curator 
independent, profesor la Facultatea de Arte, Universitatea 
de Vest din Timişoara. Au prezentat: prof. dr. Mihai Bărbulescu 
– director, Accademia di Romania, Daniela Crăsnaru – 
director de programe culturale, Accademia di Romania, dr. 
Mihály Zoltán Nagy – vicepreşedinte al Institutului Cultural 
Român, Márta Jakobovits – artist, prof. univ. dr. Ileana Pintilie 
– curator, conf. univ. dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaş 
– asistent curator.

18 noiembrie / Prezentare de carte de poezie, în 
Biblioteca Accademiei di Romania: o ediţie bilingvă 
româno-italiană, „3D poezie 2003-2013“. Titlul evidenţiază 
multidimensionalitatea gândului şi a vieţii ritmate nu numai 
în etapele sale temporale de trecut – prezent – viitor, dar şi 
în dimensiunile dorinţei, ale visului, ale ciocnirii cu realitatea. 
În cadrul evenimentului a fost prezentat volumul nr. 5/2015, 
Punto – almanah de poezie italiană, editat de Putoacapo 
Editrice. Prezentarea de carte a facut parte din seria de 
evenimente anuale prin care Accademia di Romania din 
Roma promovează poezia şi traducerile româneşti în Italia. 
Invitaţi: Gheorghe Vidican, Manuel Cohen – critic literar, 
redactor la almanahul literar Punto, Tatiana Ciobanu, Elena 
Todiraş, Annamaria Ferramosca, Gabriella Molcsan, Fabrizio 
Biandhi – CFR Edizioni.

24 noiembrie-2 decembrie / Expoziţie de desene a artistului 
Andrei Ciurdărescu, la sediul Accademia di Romania. 
Expoziţia lui Andrei Ciurdărescu, absolvent al Universităţii de 
Artă şi Design, Cluj-Napoca – secţia pictură, şi bursier „Vasile 
Pârvan“, a prezentat lucrări care au propus o altă abordare 
a memoriei şi a documentării cu aspect cartografic. 
Structurile artificiale pe care artistul urmăreşte să le conserve 
prin tehnica proprie de lucru reprezintă rezultatul intervenţiei 
umane în cadrul urban. Andrei Ciurdărescu utilizează tehnici 
caracteristice picturii prin intermediul cărora conservă 

„Videozoom: România“ a făcut parte dintr-un demers mai 
amplu, această serie de expoziţii fiind deja la a 15-a ediţie. 
Proiectul a fost lansat de Sala 1 – Centro Internazionale di 
Arte Contemporanea din Roma, care beneficiază de un 
parteneriat cultural cu Primăria Romei Regiunea Lazio, 
Museo di Roma în Trastevere. Catalogul expoziţiei a fost 
realizat digital. Ulterior, expoziţia va fi itinerată şi în alte oraşe 
din Europa şi America de Nord. 

13-23 noiembrie / Expoziţie de ceramică „Pelerinaj“, a artistei 
Marta Jakobovits, la sediul Accademia di Romania. Expoziţia 
a prezentat obiecte unice de ceramică şi compoziţii-instalaţii 
realizate din mai multe obiecte de ceramică, asocieri de 
obiecte făcute cu obiecte găsite, elemente naturale, 
plante, pietre, în scopul de a transmite mesajul de pelerinaj, 
conceput ca proces de creaţie, ca proces de gândire în 
material, ca materializarea drumului parcurs în creaţie şi 
ca sugerarea intuirii drumului care urmează în continuare. 
Expoziţia a cuprins 170 de piese de ceramică, realizate prin 
diferite tehnici. Artista Marta Jakobovits consideră că viaţa 
artistului este un pelerinaj, pornind de la începuturi, dialogând 
pe parcurs cu lucrurile, fenomenele întâlnite în prezent, dar 
călăuzit şi de sentimentul de a fi contemporan cu realizări 
culturale surprinzătoare de acum cinci mii sau chiar zece mii 
de ani, în scopul edificării spirituale şi de apropiere de Marele 

13-23 noiembrie /  Expoziţie de ceramică „Pelerinaj“ Marta Jakobovits 
© Accademia di Romania
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elemente care ulterior trasferului pe suportul de lucru devin 
entităţi abstracte. Demersul de amprentare se realizează 
prin suprapunerea unui suport de hârtie preparat în prealabil 
cu culoare, care în urma unei acţiuni de spălare revelează 
texturile matriţei. Prin această transpunere, elemente comune, 
figurative devin reprezentări abstracte, decontextualizate 
ce formează pe suprafaţa suportului înşiruiri compoziţionale 
noi. Oraşul reprezintă un motiv unitar al cercetării pe care 
artistul a întreprins-o în ultimii ani, în care a identificat urmele 
de uzură şi amprentele lăsate de intervenţia umană asupra 
elementelor sale constitutive. Uzura unui produs tehnologic, 
artificial are ca rezultat o textură aparte, specifică şi unică 
ce se constituie ca particularitate a unei locaţii bine definite 
şi care se arată în elemente şi situaţii favorabile proiectului 
artistic mai sus menţionat. Aceste semne ale uzurii sunt 
amprentate şi prevelate prin ceremonii artistice specifice 
originalităţii şi unicatului gestului de autor, iar urma lor 
constituită în reprezentare vizuală bidimensională/plană se 
oferă ca exponat promovabil şi evaluabil din perspectiva 
plasticităţii şi valorii documentare. 

25-29 noiembrie / Festivalul de Film Românesc de la Roma – 
ProCult Cinema Festival, în Sala de conferinţe Accademia di 
Romania şi la Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni – 
Villa Borghese). Festivalul de Film ProCult a prezentat pelicule 
împărţite în trei secţiuni competitive. Secţiunile ProCult Film 
Festival: Metamorfoze – dedicată filmelor de lung metraj, 
Cinemagia – dedicată filmelor de scurt metraj, Transparenţe 
– dedicată filmelor documentare, printre ele: Poziţia copilului 
(r. Călin Peter Netzer – 2013), Quod erat demonstrandum 
(Q.E.D) (r. Andrei Gruzsniczki – 2013), Un etaj mai jos (r. Radu 
Muntean – 2015), Autoportretul unei fete cuminţi (r. Ana 
Lungu – 2015), Artă (r. Adrian Sitaru – 2014), Vaca finlandeză 
(r. Gheorghe Preda – 2012), Have Sweet Dreams (r. Ciprian 
Suhar – 2014), Excursie (r. Adrian Sitaru – 2014), Ramona (r. 
Andrei Creţulescu – 2015), Strada Drapelului nr.0 (r. Anca 
Oproiu – 2014), Dispozitiv 0068 (r. Radu Bărbulescu – 2015), 
Pădurea (r. Sinisa Dragin – 2014), Cântece pentru muzeu (r. 
Eliza Zdru – 2013), După 25 de ani. Căsătoriţi la Revoluţie (r. 
Cristina Ţilică – 2014), Operaţiunea Străinul (r. carmen Avram 
– 2013). La festival au participat regizori, actori, producători, 
profesionişti din lumea cinematografică din România şi 

din Italia. Juriul a fost mixt, româno-italian, format din cinci 
personalităţi: Nae Caranfil – regizor, preşedintele juriului, Sorin 
Militaru – regizor, Ettore Scola – regizor, Andreea Stucovitz – 
producător italian şi Fabio Ferzetti – critic de film, jurnalist la 
Il Messaggero. Invitaţi din România: Horaţiu Mălaele, care a 
prezentat filmul Funeralii fericite şi căruia i-a fost oferit premiul 
pentru întreaga carieră; Sinişa Dragin, care a prezentat 
filmul documentar Pădurea; Andrei Gruzsniczki, care a 
prezentat filmul de lungmetraj Quod erat demonstrandum 
(Q.E.D); Cristina Ţilică, care a prezentat filmul documentar 
După 25 de ani. Căsătoriţi la Revoluţie; Ciprian Suhar, care 
a prezentat filmul de scurtmetraj Have Sweet Dreams. Invitaţi 
din Italia: Catrinel Menghia – actriţă şi model; Alexandra 
Dinu – actriţă; Francesco Alleiola – producător; Paolo Fallai 
– directorul Departamentului cultură de la Corriere della 
Sera; Franco Rina – directorul Festivalului de Film „Cinema 
da mare“; Deborah Young, jurnalist de la Hollywod Report şi 
Silvia Scola – scenaristă.

27 noiembrie / Concert tradiţional de colinde în colaborare 
cu Ambasada României în Republica Italiană, la sediul 
Accademia di Romania. Concertul a fost susţinut de Ducu 
Bertzi împreună cu chitaristul Constantin Niculae (Lae) şi 
s-a intitulat Un pic de Românie – O poveste de iarnă. S-au 
cântat colinde, cântece de iarnă, cântece compuse de 
Ducu Bertzi, dar şi cântece din Maramureşul istoric. Concertul 
tradiţional de colinde „Un pic de Românie – O poveste de 
iarnă“ a făcut parte din strategia anuală de promovare, 
susţinere, păstrare a culturii şi tradiţiilor româneşti în Italia, 
eveniment care are loc în fiecare an în cadrul Accademia 
di Romania, care vine în întâmpinarea sărbătorilor de iarnă 
şi aduce publicului italian şi comunităţilor româneşti din Italia 
o mică parte din tradiţiile de acasă, una dintre ocaziile cele 
mai plăcute pentru a petrece timp împreună. Concertul 
tradiţional de colinde s-a bucurat de susţinerea Ambasadei 
României în Republica Italiană, a consulatelor şi mai ales a 
comunităţilor de români din Italia. Ulterior, concertul a fost 
susţinut de artiştii Ducu Bertzi şi Niculae Constantin (chitară) 
şi în comunităţile de români din nordul Italiei, până la Trieste. 

28 noiembrie-2 decembrie / Ziua Naţională a României, 
concert de muzică clasică susţinut de cvartetul Sattler, la 



221

Cultural Român din ţări europene. Expoziţia oferă o imagine 
de ansamblu a arhitecturii noastre din acest arc de timp, prin 
opere reprezentative şi prin autorii acestora, personalităţi de 
marcă ale culturii noastre. Au fost prezentate momentele 
semnificative ale evoluţiei arhitecturii, de la eclectismul 
sfârşitului de secol XIX, la arhitectura neoromânească, 
la modernismul interbelic sau la căutările expresive ale 
arhitecturii postbelice. Dintre marii noştri arhitecţi au fost 
evocaţi Ion Mincu, Petre Antonescu, Nicolae Ghica Budeşti, 
Marcel Iancu, Horia Creangă, Duiliu Marcu, Octav Doicescu, 
G.M. Cantacuzino, Tiberiu Niga. Au vorbit la verinisaj: prof. 
Mihai Bărbulescu – director Accademia di Romania din 
Roma, prof. univ. dr. Olga Cristina Gociman – Universitatea de 
Architectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti, prof. univ. 
dr. Nicolae Lascu – Universitatea de Architectură şi Urbanism 
„Ion Mincu“ din Bucureşti. Seara s-a încheiat cu un moment 
muzical susţinut de duo Pierluigi Tabachin – flaut traversier şi 
Cipriana Smărăndescu – clavecin, care au interpretat lucrări 
muzicale aparţinând compozitorilor: Ioan Căianu, Paul 
Constantinescu, Radu Paladi, Johann Sebastian Bach, Carl 
Philipp Emanuel Bach, Louis Couperin, François Couperin, 
Michel Blavet, Arcangelo Corelli. 

Palazzo Brancaccio din Roma, în colaborare cu Ambasada 
României în Republica Italiană. Componenţa: Ioana Forna, 
vioară – România, Joana Ly, vioară – Portugalia, Francis 
Gallagher, violă – Marea Britanie, Florian Sattler, violoncel 
– Franţa. În program: Antonin Dvořak – Cvartet de coarde 
no. 12, American, Astor Piazzolla – La muerte del Angel, 
Aranjament Cvartetul Transilvan – Suite româneşti. 

DECEMBRIE 

8-18 decembrie / Expoziţia de arhitectură „Arhitecţi români 
creatori de patrimoniu cultural“, realizată de Uniunea 
Arhitecţilor din România, în colaborare cu Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ din Bucureşti, având 
drept scop evidenţierea contribuţiei arhitecţilor români 
la edificarea mediului construit în perioada modernă şi 
contemporană, din momentul înfiinţării Societăţii Arhitecţilor 
Români (1891) şi a Şcolii particulare de arhitectură a Societăţii 
(1892), care a marcat începutul învăţământului românesc 
de arhitectură. Expoziţia a fost itinerată în ţară şi, începând 
cu anul 2013, la mai multe reprezentanţe ale Institutului 

28 noiembrie-2 decembrie / Ziua Naţională: concert de 
muzică clasică Cvartetul Sattler 

© Accademia di Romania
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prin alăturarea muzicii româneşti (colinde) şi a unor lucrări 
vocale şi instrumentale dedicate Crăciunului din cultura 
europeană, într-o simbioză ce a dat spiritului românesc 
valenţe universale, în scopul cunoaşterii şi aprecierii tradiţiei 
muzicale româneşti. Concertul a fost programat într-una 
dintre cele mai importante săli de concert din Roma. Au 
fost interpretate colinde tradiţionale pur româneşti, colinde 
din creaţia internaţională, arii şi opusuri instrumentale 
dedicate special Crăciunului, din creaţia de factură „cultă“ 
a barocului muzical (J.S. Bach, G.Fr. Haendel, A. Vivaldi, 
M.A. Charpentier). Artiştii invitaţi au fost baritonul Furio Zanasi 
(o prezenţă constantă în programul Festivalului George 
Enescu, cel care a interpretat cu mare succes lieduri din 
creaţia lui George Enescu), Andrea Riderelli – dirijor şi 
compozitor format în România cu maeştrii Ludovic Bacs şi 
Nicolae Coman, Pierluigi Tabachin (flaut traversier), Cipriana 
Smărăndescu (clavecin), Paolo Perrone (vioară), Alberto 
Caponi (vioară), Ettore Belli (violă), Luca Peverini (violoncel), 
Carla Tutino (contrabas), Furio Zanasi (bariton), Andrea 
Riderelli (dirijor şi orchestrator) şi un cor românesc.

10-16 decembrie / Expoziţie de pictură Mario Bambagini, 
eveniment sub egida „Prietenii Academiei“, la sediul 
reprezentanţei. Expoziţia (32 de tablouri) a propus 
compararea diferitelor stiluri şi genuri de exprimare artistică. 
Evenimentul a prezentat un artist italian interesat de viaţa 
culturală a României, doritor să contribuie la receptarea de 
către publicul local a valorilor româneşti. Operele artistului 
sunt de mare impact, fiind aplicate pe fundaluri irizate cu 
pasaje nuanţate, în care predomină culoarea. Pictorul Mario 
Bambagini s-a născut în 1932 în Grosseto, Italia. În 1967 s-a 
mutat la Roma, unde, pentru a se perfecţiona, a studiat sub 
îndrumarea maestrului Diego Pettinelli şi a mai urmat cursuri 
de gravură şi frescă la Şcoala de Artă „S. Giacomo“. A expus 
la Grosseto, Firenze, Roma, Torino, apoi la importante galerii 
în afara Italiei: New York, Philadelphia, Boston, Baltimore, 
Washington, Millburn, Pittsburg (S.U.A.), Volfsburg, Kiel, La 
Valletta (Malta), Budapesta, Praga.

13 decembrie / Concert de Crăciun ...De rethorica 
nativitatis..., în sala Accademica del Pontificio Istituto di 
Musica Sacra. Evenimentul a marcat sărbătoarea Crăciunului 
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de la Stockholm, istoricul şi cercetătorul Radu Ioanid a 
susţinut, la sediul Institutului Cultural Român de la Stockholm, 
o prelegere pe tema Pogromului de la Iaşi, documentată 
cu fotografii şi facsimile relevante. La finalul conferinţei, Radu 
Ioanid a dialogat cu scriitoarea şi jurnalista suedeză Elisabeth 
Åsbrink.  

26-29 ianuarie / Participare românească la Festivalul 
Internaţional de Film de la Göteborg a regizoarei Teodora 
Ana Mihai. Filmul de debut al acesteia, Waiting for August, a 
fost inclus, alături de documentarul Al doilea joc (r. Corneliu 
Porumboiu), în secţiunea „Viziuni“ a festivalului. Regizoarea 
de origine română s-a întâlnit cu publicul după fiecare 
dintre cele patru proiecţii ale lungmetrajului, iar în data de 
27 ianuarie a participat la seminarul „Contemporary Europe/
European Identity“. Prezenţa regizoarei a fost remarcată 
de presă, filmul acesteia fiind recomandat de critici de film 
suedezi.

FEBRUARIE

2 februarie / Institutul Cultural Român de la Stockholm 
a oferit lectoratului de limba română al Universităţii din 
Lund o serie de volume publicate de Editura Institutului 
Cultural Român, care au fost incluse în fondul bibliotecii 
pentru a fi consultate de studenţii care urmează cursuri de 
limba română. Volumele, selectate de lectorul catedrei 
de limba română, Lucian Bâgiu sunt: Alexandru George – 
Seara târziu, Alexandru George – Oameni şi umbre, glasuri, 
tăceri, Visteriile cetăţii. 18 poeţi din Sibiu / Treasury of the 
City. 18 poets of Sibiu (volum îngrijit de Liliana Ursu şi Ioan 
Radu Văcărescu), Mircea Săucan – Colivia caută pasărea, 
Joachim Wittstock – Dumbrava morilor (schiţe şi nuvele; 
selecţia textelor, traducere şi postfaţă de Nora Iuga), 
Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei. Descrierea stării de 
odinioară şi de astăzi a Moldovei (vol. II., studiu introductiv, 
notă asupra ediţiei şi note de Valentina şi Andrei Eşanu; 
traducere din limba latină şi indici de Dan Sluşanschi), Jean-
Jacques Rousseau – Visările unui hoinar singuratic (versiune 
în limba română de Mihai Şora; prefaţă de Irina Mavrodin), 
B. Fundoianu – Imagini şi cărţi din Franţa, Banu Rădulescu – 
Păsările mari nu cântă (ediţia a II-a; postfaţă de Gheorghe 

IANUARIE

15 ianuarie / Pentru celebrarea Zilei Culturii Naţionale, 
Institutul Cultural Român de la Stockholm a organizat, la sediu, 
un program care a cuprins proiecţia celor trei episoade ale 
documentarului Wild Carpathia, o mini-expoziţie de carte, 
precum şi scurte prezentări susţinute de Gergely Tamás, 
reprezentantul Bibliotecii Internaţionale din Stockholm, şi 
Gloria Vintilă Andersson, reprezentanta agenţiei de turism 
Experience Transylvania, despre organizaţiile din care fac 
parte. Aceştia au oferit publicului informaţii despre cum 
poate fi accesat fondul de carte românească din colecţia 
bibliotecii, respectiv despre destinaţiile turistice din România. 

22 ianuarie / În contextul preluării de către România 
a preşedinţiei Alianţei Internaţionale pentru Memoria 
Holocaustului (IHRA) pentru anul 2016, precum şi pentru 
a marca Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului şi împlinirea a 15 ani de la semnarea Declaraţiei 

22 ianuarie / Radu Ioanid în cadrul 
conferinţei despre Pogromul de la Iaşi, la 

sediul ICR Stockholm 
© ICR Stockholm
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Derevencu), Yvonne Blondel – Jurnal de război, 1916-1917. 
Frontul de sud al României (versiune românească de Rodica 
Zagăr). 

5 februarie-27 martie / Expoziţia de design românesc „Play 
& Rewind – Amintiri, jocuri şi poveşti în designul românesc“, 
la sediul institutului. Expoziţia a prezentat lucrările a 36 de 
designeri şi ilustratori români şi a fost realizată de Institutul 
Cultural Român de la Stockholm în colaborare cu Romanian 
Design Week, în contextul desfăşurării în capitala Suediei a 
Stockholm Design Week, unul dintre cele mai prestigioase 
evenimente de profil din Europa. Expoziţia a avut ca punct 
de plecare conceptul de joc şi joacă şi a reunit pretexte 
şi practici de joc din trecut, produse ale inventivităţii 
colective, şi jucării actuale, cărţi, ilustraţii şi obiecte de 
design contemporan inspirate din universul copilăriei. Au fost 
prezentate lucrări realizate de: Abbit&Bear, acbc, Adrian 
Balcău, Alexandra Gavrilă, Alina Constantin, Anca Fetcu 
for Intro, care Cutare, Cohn&Jansen, Diana Giurea & Doru 
Dumitrescu, Doricica Handmade, Eliza Yokina, Kaptura de 
aer, Kihi Kiha, Laura Chifiriuc, Local, Klara Veer, Mădălina 
Teler, Mihai Stamati, Minitremu, Oana Coarfă, Paul Dersidan, 
Prototip Studio, Stereo Socks, Supersomething (Outside 
The Block), Ştefan Constantinescu, Titikitra, The Awesome 
Project, Veronica Neacşu, WOOLS & WOLF. Expoziţia a inclus 

şi o zonă de poveşti clasice ilustrate de designeri români: 
Ágnes Keszeg, Anuţa Vârsta, Arina Stoenescu, Alexandru 
Ciubotariu, Cristiana Radu, Maria Surducan, Mădălina 
Andronic, Veronica Neacşu. La vernisajul expoziţiei, Institutul 
Cultural Român de la Stockholm a organizat o discuţie 
despre designul românesc actual cu participarea curatorului 
expoziţiei, Attila Kim, a producătorului Romanian Design 
Week, Irina Florea, şi a designerului suedez Petra Lilja. Cei 
trei au dezbătut tendinţele locale în industriile creative din 
România, pornind de la tema expoziţiei, relaţia cu obiectul 
ca mediator al contactului social sau atribut al statutului. În 
cadrul expoziţiei au fost organizate în luna martie şi două 
ateliere de joacă şi creativitate.

MARTIE

20-21 martie / Participarea poetei române Doina Ioanid 
la Târgul de poezie organizat de Biblioteca Municipală 
Stockholm în clădirea acesteia. Evenimentul a inclus lectura 
unei scurte selecţii din poeme semnate de Doina Ioanid, 
precum şi de partenera sa de dialog, Ann Hallström. A 
urmat o discuţie despre opera celor două poete şi despre 
importanţa comunicării în procesul de traducere.

20-21 martie / Lecturi Andrei Gamarţ la Malmö, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Poeziei. Poetul a participat la lecturi de poezie la 
Biblioteca Municipală din Malmö şi la Casa memorială Artur 
Lundqvist & Maria Wine din localitatea Perstorp în contextul 
Zilei Mondiale a Poeziei. O selecţie din versurile lui Andrei 
Gamarţ a fost publicată în traducere suedeză, în 2013, în 
revista Lyrikvännen.

APRILIE

15-26 aprilie / Prezentare Alex Mirutziu la sediul Institutului 
Cultural Român de la Stockholm. În contextul rezidenţei 
artistului român Alex Mirutziu la centrul suedez IASPIS, acesta 
a susţinut o prezentare a proiectelor sale în lucru la sediul 
Institutului Cultural Român de la Stockholm. Prezentarea, cu 
titlul Răzbunarea arhitecturii în România post-comunistă, a 
reliefat ataşamentul faţă de forma arhitecturală al generaţiei 

5 februarie-25 martie / Expoziţia de design 
„Play&Rewind“ la ICR Stockholm 

© ICR Stockholm 
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un moment important în creaţia lui Celan, poezia lui devenind 
prin acest volum mai concentrată şi mai radicalizată. La 
simpozion au participat: traducătorul cărţii, Anders Olsson, 
scriitor şi membru al Academiei Suedeze, editorul şi scriitorul 
Gabriel Itkes Sznap, Marcia Sá Cavalcante Schuback, 
profesor de filosofie la Universitatea Södertörn, Eva Ström, 
scriitor şi critic literar şi Khashayar Naderehvandi, scriitor. 
Aceştia au discutat despre importanţa operei scriitorului şi 
despre volumul recent tradus în limba suedeză. Khashayar 
Naderehvandi a citit, de asemenea, o selecţie de poeme 
incluse în noua publicaţie.

25 aprilie / Participare românească la Kulturnatt - Noaptea 
culturală a oraşului Stockholm. Institutul Cultural Român de la 
Stockholm a marcat Noaptea culturală a oraşului Stockholm 
printr-un program divers, care a inclus un moment muzical, 
lectura de poezie, proiecţii de scurtmetraj şi instalaţii de artă. 
Momentul muzical susţinut de George Kentros a constat în 
interpretara a două piese pentru vioară solo compuse de 
Diana Rotaru şi Sebastian Androne. Lectura traducerilor din 
cadrul atelierului româno-suedez a fost urmată de o discuţie 
între poeţii participanţi la ediţia din 2015 a proiectului: Dmitri 
Miticov, Andra Rotaru, Miruna Vlada, Agnes Gerner, Jonas 
Gren şi Elisabeth Berchtold şi a fost moderată de Cecilia 
Hansson. În cadrul Nopţii culturale a oraşului Stockholm au 
fost prezentate, de asemenea, scurtmetraje româneşti ale 
unor absolvenţi sau studenţi ai universităţilor de profil din 
România. Scurtmetrajele au fost puse la dispoziţia Institutului 
Cultural Român de la Stockholm de Facultatea de Film din 
cadrul UNATC Bucureşti şi a Facultăţii de Teatru şi Televiziune 
din cadrul Universităţii Babeş Bolyai Cluj-Napoca. Instalaţia 
de artă interactivă PINGTIME a fost realizată de trei artişti 
români: Sergiu Doroftei, Bogdan Susma şi Ion Cotenescu, 
şi a putut fi folosită de publicul larg. Instalaţia audio-video 
functionează cu ajutorul senzorilor de mişcare şi face 
proiecţii în timp real şi tracking video pe suprafaţa unei mese 
de ping pong, în timpul jocului. Alături de aceasta, publicul a 
putut viziona şi expoziţia Alex Mirutziu de la sediul institutului. 
Pentru a marca, cu această ocazie, şi Ziua Internaţională a 
Cărţii, sărbătorită pe 23 aprilie, Institutul Cultural Român de 
la Stockholm a invitat Biblioteca Internaţională să-şi prezinte 
colecţia de carte românească. 

Y (1980-1995) în România, pornind de la faptul că anii ’80 
au fost anii construcţiilor invazive şi ai investirii capitalului 
în proiecte arhitecturale de mari întinderi, precum şi anii 
acoperirii datoriei externe de stat. În contextul prezentării 
susţinute de artistul român, Institutul Cultural Român de la 
Stockholm a amenajat un spaţiu de prezentare a creaţiei 
artistice a acestuia, incluzând lucrările Because (banner 
250x180cm, 2015) şi Self portrait at 32 (1min, video, 2014), 
precum şi materiale de informare (cataloage, diagrame). 
Mini-expoziţia a fost deschisă la sediul institutului din capitala 
Suediei în perioada 15-22 mai, fiind prezentată şi în cadrul 
Nopţii culturale a oraşului Stockholm. 

17-19 aprilie / Participare românească la Stockholm Art 
Book Fair. Institutul Cultural Român de la Stockholm a susţinut 
participarea platformei româneşti PUNCH la Stockholm Art 
Book Fair, eveniment aflat la cea de-a doua ediţie. PUNCH, 
reprezentată de Radu Lesevschi şi Mihai Mihalcea, este 
o iniţiativă din Bucureşti care acţionează ca platformă de 
promovare a artiştilor, a micilor edituri specializate în artă, 
a organizaţiilor şi instituţiilor care vor să ajungă la un public 
relevant cât mai numeros. Funcţionează şi ca librărie online, 
specializată în teorie şi practici contemporane în artă, 
fotografie, arhitectură şi design. 

20-26 aprilie / Cea de-a VII-a ediţie a programului-cadru 
„Atelier de traduceri“. În cadrul atelierului trei poeţi din 
România, Miruna Vlada, Andra Rotaru şi Dmitri Miticov, şi 
trei poeţi din Suedia, Elisabeth Berchtold, Agnes Gerner şi 
Jonas Gren, şi-au tradus reciproc versurile în limbile suedeză, 
respectiv română. La încheierea atelierului, materialul bilingv 
rezultat a fost prezentat publicului suedez, în cadrul Nopţii 
culturale a oraşului Stockholm. Lectura publică în limbile 
suedeză şi română a fost precedată de o discuţie privind 
procesul de traducere a poeziei, discuţie moderată de 
Cecilia Hansson, poetă, traducătoare şi jurnalistă.

21 aprilie / Simpozion despre opera lui Paul Celan, la sediul 
institutului. Institutul Cultural Român de la Stockholm s-a 
asociat editurii Lublin Press pentru a marca apariţia volumului 
Andningsvändning (Respiraţie-întoarcere) de Paul Celan, 
primul volum de Celan publicat integral în limba suedeză. 
Respiraţie-întoarcere a apărut în original în 1967 şi a marcat 
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la Arkadia International Bookshop din Helsinki, în data de 9 
mai. Prezentarea a inclus o contextualizare a scenei literare 
din România şi o discuţie despre temele şi tehnica de 
construcţie poetică utilizate de scriitoarea invitată. În cadrul 
evenimentului au fost citite versuri din cel mai recent volum 
al autoarei, Şi cuvintele sunt o provincie, în limbile română 
şi engleză. Au fost puse la dispoziţia publicului traduceri în 
limba suedeză din poemele Adelei Greceanu, apărute în 
antologia „Rumänska synvinklar“, editată de Institutul Cultural 
Român de la Stockholm în 2008, şi o povestire din antologia 
„Skräpliv“, apărută la editura 2244 în 2013. 4. Vernisajul 
expoziţiei retrospective Ion Bârlădeanu la galeria MUU din 
Helsinki, în data de 13 mai. Expoziţia, intitulată Art Against 
All Odds, o expoziţie retrospectivă, a fost prima a artistului 
român în Europa de Nord. În expoziţie au fost prezentate un 
număr de 120 de lucrări, atât desene ale artistului din anii 
1970, cât şi colaje realizate de acesta înainte şi după 1989. 
Curatorul expoziţiei a fost Dan Popescu. Expoziţia a putut fi 
vizitată până în data de 18 iunie 2015 şi a făcut parte din 
tururile ghidate organizate în cadrul Helsinki ArtWalks. 

12-13 mai / Serie de conferinţe susţinute de istoricul Adrian 
Cioroianu în capitala Suediei. Programul din 12 mai, de la 
sediul Institutului Cultural Român de la Stockholm, a fost 
deschis de Răduţa Matache, ambasadorul României în 

MAI

5-13 mai / Prima ediţie a Zilelor Culturii Române la Helsinki, 
organizată în parteneriat cu Ambasada României în Finlanda, 
a cuprins un program alcătuit din patru evenimente.  
1. Conferinţa „Finding Happiness in Unusual Circumstances“, 
susţinută de profesorul Aurelian Crăiuţu la Departamentul 
de Filosofie al Universităţii din Helsinki, în data de 5 mai. În 
cadrul conferinţei Aurelian Crăiuţu a prezentat şi dezbătut 
noţiunea de fericire la Nicolae Steinhardt. 2. Concert de jazz 
susţinut de Marian Petrescu Trio la clubul Storyville, în data de 
7 mai. Concertul a inclus prelucrări jazzistice după piese din 
repertoriul clasic. 3. Întâlnire cu scriitoarea Adela Greceanu 

25 aprilie / Publicul joacă ping-pong folosind instalaţia interactivă 
Pingtime – Noaptea culturală 

© ICR Stockholm
5-13 mai / Concert Marian Petrescu Trio la Storyville Helsinki 
© ICR Stockholm

5-13 mai / Vernisaj expoziţie retrospectivă Ion Bârlădeanu  
„Art Against All Odds“ la MUU Gallery în Finlanda 

© ICR Stockholm
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19-21 mai / Prezenţa la Stockholm a curatoarei Olga Ştefan, 
invitată de Institutul Regal de Artă din Stockholm pentru a 
participa la un dialog cu artistul Ştefan Constantinescu. 
Discuţia cu artistul de origine română, concentrată în jurul 
filmelor recente realizate de acesta, a avut formatul unei 
lecţii deschise şi a fost găzduită în data de 19 mai într-una 
din sălile de conferinţe ale Institutului Regal de Artă. În cadrul 
lecţiei au fost proiectate filmele Prolog (2015), Şase peşti 
mari (2014), Cină în familie (2012) şi Troleibuzul ’92 (2011). 
Proiecţia a fost precedată de o introducere în opera lui 
Ştefan Constantinescu, realizată de Olga Ştefan, şi o discuţie 
despre statutul operelor de artă video, în general. În data de 
21 mai, Institutul Cultural Român de la Stockholm a găzduit 
prezentarea cu titlul „Libertatea în zona gri: filmul şi fotografia 
în România din ’60 şi până în prezent“, susţinută de Olga 
Ştefan, în care a fost contextualizată istoric producţia de 
artă contemporană din România. Prezentarea a inclus 
referiri de ordin general la lucrări ale artiştilor Ion Grigorescu, 
Geta Brătescu, grupul Sigma, Kinema Ikon, subReal, Matei 
Bejenaru, Irina Botea. 

26 mai / Găzduirea unui program despre Paul Celan organizat 
de Asociaţia pentru cultura evreiască din Suedia. Programul 
a constat într-o prelegere despre viaţa şi opera lui Paul Celan 
susţinută de Anders Olsson, scriitor, membru al Academiei 
Suedeze şi traducătorul în limba suedeză al mai multor 
volume de Paul Celan, printre care Respiraţie-întoarcere, 
volum publicat în Suedia în aprilie 2015. Prelegerea lui Anders 
Olsson a punctat legăturile lui Paul Celan cu România. 
Prelegerea a fost urmată de un mini-recital în interpretarea 
violoncelistei suedeze Astrid Lindell. 

28 mai-17 iulie / Expoziţia „Arhitecţi români creatori de 
patrimoniu cultural naţional“. Vernisajul expoziţiei din 28 mai 
a inclus o prelegere despre contextul apariţiei curentului 
neo românesc şi despre influenţa acestuia asupra culturii 
româneşti şi universale, susţinută de dr. Mihaela Lazăr, asistent 
universitar la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion 
Mincu“, vice-comisar al Bienalei de Arhitectură din Bucureşti 
din 2012 şi unul dintre coordonatorii proiectului de expoziţie. 

Regatul Suediei, şi a constat în proiecţia filmului documentar 
Un secol pentru România (produs în 2012 de TVR), urmată de 
o scurtă prelegere a istoricului Adrian Cioroianu despre istoria 
recentă a României şi de o sesiune de discuţii cu publicul. În 
data de 13 mai, la Institutul Suedez pentru Politici de Securitate 
şi Dezvoltare (Institute for Security and Development Policy – 
ISDP), Adrian Cioroianu a susţinut o conferinţă pornind de la 
tema „The Eastern Partnership ahead of the Riga Summit“. 
Evenimentul, moderat de directorul instituţiei gazdă, a fost 
urmat de o sesiune de întrebări şi răspunsuri. 

19 mai / Seară dedicată lui Mihail Sebastian cu prilejul împlinirii 
a 70 de ani de la dispariţia scriitorului român şi în contextul 
comemorării a tot atâţia ani de la sfârşitul Holocaustului. 
Programul a cuprins o discuţie în limba engleză între scriitorul 
şi criticul literar suedez Magnus Florin şi istoricul literar Camelia 
Crăciun, lector la Universitatea din Bucureşti şi cercetător 
la Academia Română, şi lecturi în limba suedeză din 
opera lui Mihail Sebastian în interpretarea actorilor Thérèse 
Brunnander şi Hannes Meidal, din trupa Teatrului Dramatic 
Regal. Programul a trecut în revistă întreaga creaţie a lui 
Mihail Sebastian, axându-se pe dramaturgie şi pe textele 
autobiografice (romanul De două mii de ani şi eseul Cum am 
devenit huligan, precum şi Jurnalul din perioada 1935-1944). 

19 mai / Thérèse Brunnander, Magnus Florin, Camelia Crăciun, 
Hannes Meidal în cadrul conferinţei despre opera lui Mihail 

Sebastian, la sediul ICR Stockholm 
© ICR Stockholm
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Cel mai recent album al tarafului, Of Lovers, Gamblers and 
Parachute Skirts, celebrează 25 de ani de activitate a trupei 
şi reprezintă o revenire la stilul consacrat, abordat încă de 
la început. Turneul a continuat în luna septembrie cu o 
serie de concerte la Uppsala, Stockholm, Falun, Härnösand, 
Sundsvall, Östersund, Sollefteå, Örnsköldsvik, Umeå, Piteå şi 
Luleå.

IULIE

23-26 iulie / Participarea pianistului Eduard Stan la festivalurile 
Munkedal şi Julita. Ca urmare a succesului recitalului 
organizat de Institutul Cultural Român de la Stockholm în 
toamna anului 2014 la Umeå, pianistul Eduard Stan a fost 
invitat să concerteze în vara anului 2015 în cadrul a două 
festivaluri suedeze de muzică de cameră. Artistul a susţinut 
un recital în cadrul festivalului Munkedal în data de 23 iulie, 
la Biserica din Munkedal, iar un altul în data de 26 iulie, la 
Muzeul Julita din Katrineholm.

30 iulie-1 august / Participare românească la Festivalul 
de muzică electronică de la Norberg prin prezenţa dj-ului 
român Cosmin TRG (Cosmin Nicolae), care a susţinut un dj-
set de 3 ore. Ediţia din 2015 a festivalului de la Norberg a 
reunit 17 artişti de muzică electronică din Estonia, Germania, 
Italia, Marea Britanie, România, Rusia şi Suedia.

IUNIE

1-7 iunie / Prezenţa dramaturgului Gianina Cărbunariu 
la repetiţiile şi evenimentele premergătoare premierei 
suedeze a piesei Tigrul sibian (Teatrul Municipal din Örebro). 
Dramaturgul român a asistat la prima săptămână de repetiţii, 
a participat la o lectură cu public la Teatrul din Örebrö şi a 
dialogat cu regizoarea Sofia Jupither despre tema piesei şi 
semnificaţia acesteia în spaţii geografice şi sociale diferite.

5 iunie / Recital Nicoleta Paraschivescu la Stockholm Early 
Music Festival la Catedrala din Stockholm. Programul s-a 
desfăşurat sub titulatura „Woman in focus“ şi a cuprins 
lucrări ale compozitoarei clasice austriece Marianna 
Martines (1744-1812), prima femeie admisă în prestigioasa 
Accademia Filarmonica di Bologna. Ajuns în 2015 la a XIV-a 
ediţie, festivalul de muzică veche de la Stockholm este cel 
mai important festival de gen din Europa de Nord. 

21-23 iunie / Turneul suedez al ansamblului de muzică 
lăutărească Taraf de Haïdouks. Primul concert a avut loc pe 
21 iunie, pe scena în aer liber a Pilldamms Teater din Malmö 
şi a continuat cu un concert în data de 23 iunie pe scena 
în aer liber a parcului de distracţii Liseberg din Göteborg. 

5 iunie / Stockholm Early Music Festival – Nicoleta Paraschivescu 
© Sarah Tehranian

30 iulie-1 august / Public la Festivalul de muzică 
electronică de la Norberg în cadrul dj set-ului Cosmin TRG 
© Per Bengtsson
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Cultural Român de la Stockholm, în colaborare cu Ambasada 
României în Regatul Danemarcei. Regizorul a fost prezent la 
cele trei proiecţii ale scurtmetrajului său Have Sweet Dreams, 
la întâlniri cu reprezentanţi ai branşei şi discuţii cu publicul. 
Filmul a fost singurul scurtmetraj românesc selectat la ediţia 
din 2015 şi inclus în competiţia oficială a festivalului. 

29 august / spectacolul  N(AUM) organizat la Dieselverkstaden, 
cu ocazia celebrării Zilei Limbii Române. Evenimentul s-a 
adresat atât publicului român, cât şi celui suedez, care a 
beneficiat de supratitrare în limba engleză. N(AUM) este 
un spectacol-poem realizat în urma atelierelor de creaţie 
teatrală conduse de Oana Pellea. Spectacolul este regizat 
de Mariana Cămărăşan şi le are în distribuţie pe actriţele 
Oana Pellea şi Cristina Casian. Prezentarea spectacolului 
N(AUM) la Stockholm a fost sprijinită şi de Guvernul României 
şi de Ambasada României în Regatul Suediei.

AUGUST

27 august-30 noiembrie / Expoziţie personală Raluca Popa la 
sediul Institutului Cultural Român de la Stockholm. Expoziţia, 
intitulată „Două titluri”, a fost rezultatul unui dialog între artista 
din România şi curatorul suedez Jonatan Habib Engqvist. 
Vernisajul expoziţiei a avut loc în 27 august în prezenţa artistei 
Raluca Popa şi a curatorului suedez. Expoziţia a inclus o serie 
de lucrări video şi lucrări site-specific urmărind diferite teme, 
precum calitatea materială şi imaterială a actului artistic 
sau relaţia spectator-desen-spaţiu arhitectural, şi a avut ca 
punct de plecare filmul lui Ingmar Bergman, Winter Light.

22 august / Programul de poezie şi muzică „Europa după 
ploaie“ susţinut de trei cunoscuţi scriitori şi muzicieni suedezi, 
Inger Edelfeldt, Jonas Ellerström şi Martti Soutkari, la sediul 
Institutului Cultural Român de la Stockholm. Programul de 
lecturi a cuprins şi poeme de Tristan Tzara, denumirea trupei 
celor trei artişti, „Blago Bung“, fiind inspirată de un poem 
dadaist. Pe scena Institutului Cultural Român de la Stockholm 
au urcat şi Siri af Buren şi Petter Herbertsson, în calitate de 
muzicieni asociaţi Blago Bung. 

25-27 august / Participarea regizorului Ciprian Suhar la 
Festivalul Internaţional de Film Odense, susţinută de Institutul 

29 august / Public înaintea reprezentaţiei spectacolului „N(AUM)“ 
la Dieselverkstaden, cu ocazia celebrării Zilei Limbii Române 
© ICR Stockholm

27 august-30 noiembrie / Expoziţie Raluca Popa – 
„Two Titles“ la sediul ICR Stockholm  

© Jean-Baptiste Beranger
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18-19 septembrie / Concerte Taraf de Haïdouks în Suedia, 
sprijinite de Institutul Cultural Român de la Stockholm în 
vederea promovării celui mai recent album al ansamblului, 
Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts. În septembrie, 
ansamblul Taraf de Haïdouks a concertat la sala Katalin din 
Uppsala (18 septembrie) şi la sala Kägelbanan a Teatrului 
Södra din Stockholm (19 septembrie). În program au fost 
incluse atât cântece binecunoscute din repertoriul trupei, 
cât şi noi compoziţii incluse pe albumul lansat în 2015. Turneul 
a continuat cu concerte la Falun, Härnösand, Sundsvall, 
Östersund, Sollefteå, Örnsköldsvik, Umeå, Piteå şi Luleå.

22-23 septembrie / Participare românească la seria „Noul 
Documentar European“ iniţiată de Kulturhuset Stadsteatern. 
Componenta românească a proiectului a constat într-o 
prelegere despre filmul documentar românesc, susţinută de 
jurnalistul şi criticul de film Anca Fronescu şi proiecţia filmului 
Experimentul Bucureşti (r. Tom Wilson). 

25 septembrie / Decernarea Premiului Marin Sorescu 
2015, în cadrul Târgului de Carte Bok & Bibliotek de la 
Göteborg, desfăşurat în perioada 24-27 septembrie 
2015. Premiul Marin Sorescu pe anul 2015 i-a fost 
acordat poetei, traducătoarei şi artistei Helena Eriksson. 

SEPTEMBRIE 

4-5 septembrie / Prezentarea atelierului de poezie la Festivalul 
Internaţional de la Kristianstad şi la anticariatul Östervärn din 
Malmö. Festivalul Internaţional de la Kristianstad i-a invitat pe 
poeţii Dmitri Miticov şi Agnes Gerner, participanţi la atelierul 
organizat de Institutul Cultural Român de la Stockholm, să 
dialogheze despre opera lor şi să-şi citească versurile. Cei doi 
poeţi au prezentat proiectul, precum şi traducerile realizate 
în cadrul acestuia, şi publicului din Malmö, într-un eveniment 
găzduit de anticariatul Östervärn.

11-12 septembrie / Montarea suedeză a piesei de teatru Tigrul 
sibian de Gianina Cărbunariu. După reprezentaţia din 11 
septembrie a spectacolului, dramaturgul român a dialogat 
cu regizoarea Sofia Jupither şi jurnalistul cultural şi criticul de 
film Hynek Pallas despre tematica piesei şi modalităţile de 
punere în scenă a acesteia. Discuţia a fost moderată de 
Anna Furumark, coordonator al unui proiect cultural suedez 
pentru o societate heterogenă. Pe 12 septembrie, înaintea 
reprezentaţiei de la Teatrul Dramatic Regal din Stockholm, 
Gianina Cărbunariu a prezentat piesa publicului şi a dialogat 
cu dramaturgul suedez Ninna Tersman.

11-12 septembrie / „Tigrul siberian“, regia Sofia Jupither 
© Urban Jörén 
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Selecţia filmelor din festival a fost realizată de criticul român 
de film Andrei Rus, care a grupat filmele din festival pentru 
a prezenta vocile a două generaţii distincte de realizatori 
de film români. Filmul de deschidere a fost lungmetrajul 
Comoara (r. Corneliu Porumboiu), film pentru care regizorul 
a fost distins cu premiul Un Certain Talent la Cannes. 

23-25 octombrie / Participarea artistului român Vlad Basalici 
la Stockholm Fringe Festival (STOFF). Ediţia din acest an a 
festivalului s-a desfăşurat în perioada 21–25 octombrie în 
mai multe locaţii din capitala Suediei, printre care Casa 
de cultură a oraşului Stockholm, Kulturhuset Stadsteatern, 
Teatrul Södra şi Studio 44. Spectacolul It Is What It Is, unul 
dintre proiectele recente ale artistului Vlad Basalici, a făcut 
parte din selecţia oficială a STOFF, având programate patru 
reprezenţatii la Studio 44, în 23 şi 25 octombrie. De asemenea, 
în data de 23 octombrie, înaintea primei reprezentaţii, artistul 
român a susţinut o prelegere, expunând conceptele şi zonele 
sale artistice de interes, precum şi o prezentare generală a 
proiectelor dezvoltate. Spectacolul artistului român a primit 
premiul Expect the Unexpected din partea juriului STOFF 
2015. 

16-31 octombrie / Cinematografia românească în prim 
plan la Festivalul internaţional de film East by SouthEast de 
la Copenhaga. Institutul Cultural Român de la Stockholm 

 

29 septembrie / Participare la Cafeneaua limbilor străine, 
eveniment dedicat Zilei Europene a Limbilor, găzduit de 
Europahuset (Casa Europei), sediul reprezentanţei Comisiei 
Europene şi al punctului de informare al Parlamentului 
European în Suedia. În 2015 cursurile de limba română 
adresate elevilor de gimnaziu şi liceu au fost susţinute de 
Liliana Donose-Samuelsson, reputată traducătoare, şi Birgit 
Lundin, cunoscătoare a limbii române, profesoară în cadrul 
RIFFI – Asociaţia Internaţională pentru Femeile Imigrante din 
Suedia.

OCTOMBRIE

16-18 octombrie / Cea de-a zecea ediţie a Zilelor Filmului 
Românesc la Stockholm, la cinematograful Victoria. Selecţia 
din 2015 a festivalul a inclus un număr de 13 filme, dintre care 
şase lungmetraje: Comoara (r. Corneliu Porumboiu), De ce 
eu? (r. Tudor Giurgiu), Un etaj mai jos (r. Radu Muntean), 
După tăcere (r. Vanina Vignal), Al doilea joc (r. Corneliu 
Porumboiu), Autoportretul unei fete cuminţi (r. Ana Lungu) 
şi şapte scurtmetraje: Black Friday (r. Ruxandra Stroe), This 
Time, Last Year (r. Ana-Maria Savin), Gutuiul japonez (r. Mara 
Trifu), Artă (r. Adrian Sitaru), Luna de miere (r. Sebastian 
Mihăilescu), 12 zile (r. Tudor Jurgiu), Idle (r. Raia al Souliman). 

25 septembrie / Aris Fioretos, Norman Manea şi Ulrika 
Knutson în cadrul seminarului „Care este preţul libertăţii“ – 
Târgul de carte de la Göteborg 
© ICR Stockholm

18-19 septembrie / Concert Taraf de Haidouks la SödraTeatern 
© ICR Stockholm
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NOIEMBRIE

8 noiembrie / Concert de muzică de cameră George Enescu 
şi contemporanii săi susţinut de cvartetul Ex-Corde la sediul 
Institutului Cultural Român de la Stockholm. Evenimentul a 
fost organizat în contextul împlinirii a 60 de ani de la dispariţia 
marelui compozitor şi muzician român George Enescu şi 
a inclus, alături de Cvartetul de coarde no. 1, op. 22 în Mi 
b Major, lucrări  semnate de Anton Webern (Cinci mişcări 
pentru cvartet de coarde op. 5) şi Wilhelm Stenhammar 
(Cvartetul de coarde no. 5, op. 29 în Do Major). Proiectul 
a contextualizat opera lui George Enescu prin prezentarea 
legăturilor cu contemporanii săi şi a influenţelor din folclorul 
românesc. Cvartetul Ex-Corde este format din patru membri 
ai Orchestrei Naţionale Radio a Suediei: Iskandar Komilov 
(vioara I), Cristina Lixandru (vioara a II-a), Ann Christin Ward 
(violă) şi Magnus Lanning (violoncel). 

18-20 noiembrie / Zilele Filmului Românesc la Oslo. În perioada 
18-20 noiembrie a avut loc o primă ediţie a Zilelor Filmului 
Românesc la Oslo, realizată în colaborare cu Cinemateca, 
Institutul Norvegian de Film şi Ambasada României în Regatul 
Norvegiei. Festivalul a prezentat 12 filme, cinci lungmetraje 
şi şapte scurtmetraje: Un etaj mai jos (r. Radu Muntean), 
Comoara (r. Corneliu Porumboiu), documentarele Toto şi 
surorile lui (r. Alexander Nanau), Experimentul Bucureşti (r. 
Tom Wilson), După tăcere (r. Vanina Vignal) şi scurtmetrajele 
Artă (r. Adrian Sitaru), Luna de miere (r. Sebastian Mihăilescu), 
Idle (r. Raia al Souliman), 12 zile (r. Tudor Cristian Jurgiu), 
Black Friday (r. Ruxandra Stroe), This time, last year (r. Ana-
Maria Savin), Gutuiul japonez (r. Maria Trifu). Selecţia filmelor 
prezentate a fost realizată de criticul român de film Andrei 
Rus.

DECEMBRIE

1 decembrie / Concert de Ziua Naţională organizat de 
Institutul Cultural Român de la Stockholm în colaborare 
cu Ambasada României în Regatul Suediei. Programul a 
cuprins concertul de muzică de cameră susţinut de Valentin 
Răduţiu (violoncel) şi Per Rundberg (pian). Pentru a marca 
împlinirea a 60 de ani de la dispariţia marelui compozitor 

a fost partenerul festivalului de film organizat de Institutul 
Danez de Film pentru prezentarea unei selecţii extinse de 
filme româneşti. Ca urmare a colaborării iniţiate în 2014 cu 
Cinemateca şi Institutul Danez de Film, ediţia din 2015 a 
festivalului East by Southeast a avut în centru cinematografia 
românească. Filmele, prezentate în premieră în Danemarca, 
au fost: Aferim! (r. Radu Jude), Autoportretul unei fete 
cuminţi (r. Ana Lungu) şi Comoara (r. Corneliu Porumboiu). 
În contextul proiecţiei în festival a filmului Aferim!, câştigător 
al Ursului de Argint la Festivalul de film de la Berlin în 2015, 
Ambasada României la Copenhaga a organizat o recepţie.

23-25 octombrie / Participarea actriţei Alina Şerban şi a 
scriitorului Andrei Codrescu la Festivalul de Literatură de 
la Stockholm, desfăşurat la Muzeul de Artă Modernă şi 
Contemporană din capitala Suediei. În 23 octombrie, în 
cadrul evenimentului de inaugurare a festivalului, actriţa 
română Alina Şerban a susţinut un spectacol performance 
care a integrat fragmente din spectacolele Declar pe proprie 
răspundere şi Home. O a doua reprezentaţie a performance-
ului a avut loc în 24 octombrie. Pe parcursul festivalului, 
Andrei Codrescu a participat la discuţii în programul oficial 
şi la lecturi publice. Autorul român a prezentat volumul 
Bibliodeath, publicat recent în limba suedeză, şi a discutat 
despre digitalizarea literaturii împreună cu scriitoarea şi 
criticul literar Martina Lowden. Autorul a fost de asemenea 
ghid în expoziţia permanentă a muzeului gazdă, în cadrul 
unor sesiuni de lectură de poezie românească. Selecţia 
de poezie românească avangardistă şi experimentală a 
inclus texte semnate de Tristan Tzara, Gherasim Luca, Max 
Blecher, Gellu Naum, Lucian Blaga, Mircea Cărtărescu, 
Ruxandra Cesereanu, Gabi Eftimie şi Dan Sociu. Poemele au 
fost recitate în limba suedeză de actori ai Teatrului Dramatic 
Regal: Magnus Ehrner, Gunnel Fred, Sofia Pekkari, Julia 
Dufvenius şi Irene Lindh. Un alt program de lectură a avut loc 
în 24 octombrie, în cadrul colecţiei permanente a muzeului, 
unde este expusă sculptura Nou-Născutul a lui Constantin 
Brâncuşi. 
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român George Enescu, concertul a inclus în program 
şi Sonata pentru violoncel şi pian nr. 2 în Do Major op. 26. 
Publicul prezent a avut de asemenea ocazia de a audia 
Dansurile populare româneşti, Sz 56, compoziţie semnată 
de Béla Bartok (aranjament pentru pian şi violoncel de Luigi 
Silva/Valentin Răduţiu), Sonata pentru violoncel şi pian în La 
Major de Luigi Boccherini şi Sicilienne de Maria Theresia von 
Paradis. Concertul a fost precedat de o recepţie oficială 
pentru marcarea Zilei Naţionale a României. Cele două 
evenimente au avut loc la Filarmonica din Stockholm. 

21 decembrie / Participare românească la Ziua Filmului 
de Scurtmetraj din Suedia. Institutul Cultural Român de la 
Stockholm, în parteneriat cu Universitatea Naţională de 
Teatru şi Film „I.L. Caragiale“ şi Institutul Suedez de Film, a 
sprijinit participarea românească la proiecţia de scurtmetraje 
organizată de Muzeul regiunii Bohus din Udevalla în contextul 
Zilei Filmului de Scurtmetraj. Filmele româneşti prezentate în 
acest context au fost: 12 zile (r. Tudor Cristian Jurgiu), Luna 
de miere (r. Sebastian Mihăilescu), Idle (r. Raia al Souliman), 
Black Friday (r. Ruxandra Stroe), şi This time, last year (r. Ana-
Maria Savin). 

1 decembrie / Concert de Ziua Naţională a României în sala 
Grünewald a Filarmonicii din Stockholm – muzicieni: Valentin 
Răduţiu şi Per Rundberg 
© ICR Stockholm
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InstItutul Cultural român  
de la tel avIv

Director: Georgeta Pană (până la 31 iulie) 
Referent cu atribuţii de coordonare misiune: Andreea Soare (din august)
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Zoltan Terner, scriitor, publicist şi critic literar a vorbit despre 
„Satul românesc prin prisma operelor lui Zaharia Stancu, Liviu 
Rebreanu, Marin Preda şi Dinu Săraru“. Prof. dr. Jean Askenasy 
a ţinut o prelegere cu tema „Dinu Săraru, personalitate 
controversată?“. 

FEBRUARIE 

3 februarie-5 martie / „Flori şi peisaje“ – expoziţie de acuarele 
şi desene de Livia Kessler. Sediul Institutului Cultural Român de 
la Tel Aviv a găzduit expoziţia care a cuprins 25 de acuarele 
şi desene realizate în urma călătoriilor de documentare 
şi creaţie în România. Evenimentul a făcut parte din seria 
dedicată de Institutul Cultural Român de la Tel Aviv artiştilor 
israelieni de origine română.

MARTIE

10 martie-29 mai / „Fibrele Vieţii“ – expoziţie de tapiserie 
a artistei Erica Weisz Schweiger, la sediul institutului, unde 
au fost expuse desene şi lucrări de tapiserie haute lisse, 
realizate de artistă în cei peste 40 de ani de activitate. Artista 
lucrează şi expune în Israel, în România şi participă la expoziţii 
organizate în Europa. 

13 martie / Prezenţă românească în cadrul primei ediţii a 
Festivalului de Film dedicat Francofoniei, la Cinemateca din 
Tel Aviv. Festivalul a fost deschis de proiecţia filmului românesc 
Puntea (r. Vlad Trandafir, 2014). În cadrul programului au 
fost proiectate filme din România, Franţa, Elveţia, Canada, 
Belgia, Cipru, Vietnam, Republica Democrată Congo şi 
Grecia.

22 martie / Conferinţa „Romanians and Jews Facing the Great 
War“ dedicată marcării a 100 de ani de la începerea Primului 
Război Mondial, la Universitatea din Haifa. Participanţi: prof. 
Gur Alroey, directorul Şcolii de Istorie – Universitatea din Haifa, 
prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, Universitatea Bucureşti, şi 
prof. Raphael Vago, Universitatea din Tel Aviv. Evenimentul, 
în limba engleză, a fost dedicat marcării a 100 de ani de la 
începerea Primului Război Mondial.

IANUARIE

1 ianuarie-26 aprilie / Artişti români pe scena Operei din 
Tel Aviv – eveniment organizat de Institutul Cultural Român 
de la Tel Aviv în colaborare cu Opera din Tel Aviv. Artiştii 
români au făcut parte din distribuţia a trei spectacole. Primul 
dintre acestea este spectacolul „La Rondine“ ,cu artiştii 
români Angela Gheorghiu, Aurelia Florian şi Marius Brenciu 
în roluri principale. Spectacolul a fost regizat de Nicolas 
Joel (Franţa), iar din distribuţia internaţională au făcut parte 
artişti din Israel, Rusia, Italia, Serbia şi Franţa - 12 reprezentaţii, 
în perioada 9-24 ianuarie. Cel de-al doilea spectacol a 
fost „Elixirul dragostei”, cu artistul român Ştefan Pop în rol 
principal - 10 reprezentaţii în perioada 11-22 martie. Cel de-al 
treilea spectacol a fost opera Nabucco de Giuseppe Verdi. 
Spectacolul a fost regizat de Stefano Mazzonis di Pralafera 
(Italia/Belgia), decorurile au fost proiectate de scenograful 
Alexandre Heyraud (Franţa), iar costumele au fost create 
de Fernand Ruiz (Spania). Spectacolul a fost dirijat de Daniel 
Oren (Israel) şi Francesco Ivan Ciampa (Italia). Din distribuţia 
internaţională au făcut parte artişti din Italia, Coreea, 
Rusia, Portugalia, Ucraina şi Israel. Spectacolul a avut 14 
reprezentaţii în perioada 7-26 aprilie 2015. Din distribuţie 
a făcut parte şi mezzo soprana Roxana Constantinescu, 
cu artiştii români Ionuţ Pascu şi Sebastian Catană în roluri 
principale - 13 reprezentaţii în perioada 7-25 aprilie.

21 ianuarie / Lansarea ediţiei aniversare a romanului Nişte 
ţărani de Dinu Săraru, sub egida Zilei Culturii Naţionale, la 
sediul institutului. Institutul Cultural Român de la Tel Aviv a 
organizat o seară literară dedicată lansării ediţiei aniversare 
a volumului, care marchează 40 de ani de la prima ediţie 
a romanului. Programul evenimentului a inclus şi masa 
rotundă cu titlul „Aspecte ale contextului literar şi socio-
istoric al romanului“. Participanţi: dr. Gina Pană, director 
Institutul Cultural Român de la Tel Aviv; Dinu Săraru, autor. 
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APRILIE

7 aprilie / Monodrama Vocea umană (r. Sanda Manu), 
cu Oana Pellea, în cadrul Festivalului Internaţional de 
Teatronetto din Yafo. Spectacolul Vocea umană de Jean 
Cocteau face parte din repertoriul Teatrului Metropolis din 
Bucureşti. Înfiinţat în 1990, festivalul are ca scop încurajarea şi 
susţinerea spectacolelor de tip monodramă în cadrul cărora 
se realizează un dialog direct între actor şi public. Ediţia 2015 
a fost prima ediţie internaţională a festivalului şi a sărbătorit 
25 de ani de la înfiinţarea acestuia. Programul internaţional 
al festivalului a inclus spectacole din Irlanda, Marea Britanie, 
Polonia, Australia, România şi Israel. 

22-28 aprilie / Masterclass de tehnică vocală şi dicţie susţinut 
de Anné-Marie Condacse la Academia de Muzică şi Dans din 
Ierusalim. La proiect au participat studenţii Departamentului 
de Canto şi ai Facultăţii de Compoziţie şi Muzicologie din 
cadrul Academiei de Muzică şi Dans din Ierusalim. În zilele 
de 27 şi 28 aprilie au avut loc două evenimente deschise 
publicului: un recital de muzică românească şi un concert 
de operă italiană. Reverberaţii, recitalul susţinut de soprana 
Anné-Marie Condacse, acompaniată la pian de Ido 
Ariel, decanul Facultăţii de Canto, a cuprins în programul 
muzical lucrări ale unor compozitori români, precum Tiberiu 
Brediceanu, Felicia Donceanu, George Enescu, Nicolae 
Bretan, Pascal Bentoiu, Şerban Nichifor, Vladimir Scolnic, 
Florin Comişel şi George Grigoriu. Concertul de operă italiană 
a fost susţinut de studenţii Departamentului de Canto şi 
ai Facultăţii de Compoziţie şi Muzicologie (participanţi la 
masterclass) sub îndrumarea lui Anné-Marie Condacse. 
Programul muzical a fost compus din arii ale unor celebre 
compoziţii de operă italiene: La zingara de Donizetti, Eccomi 
in lieta vesta… Ah, quante volte (Giulietta – I Capuletti e i 
Montecchi) de Bellini, La zingara şi Sul fil d’un soffio etesio 
(Nanetta – Falstaff) de Verdi, Quando m’en vo (Musetta – La 
boheme) şi Vissi d’arte (Tosca) de Puccini. 

MAI

4 mai / „Creat(iv)e Europe – Discovering Romania through 
cinema and academics“, serie de evenimente academice 
dedicate studenţilor de la Universitatea Ben Gurion din Beer 
Sheva, în colaborare cu Centrul pentru Studierea Politicilor 
şi Societăţii Europene din cadrul Universităţii. Evenimentele 
au fost dedicate studenţilor Universităţii Ben Gurion din Beer 
Sheva şi au avut loc în campus, în program fiind incluse un 
masterclass şi o proiecţie de film românesc. Prof. Sharon Pardo, 
directorul Centrului pentru Studierea Politicilor şi Societăţii 
Europene, a deschis seria de evenimente şi a prezentat 
programul, punând accent pe importanţa introducerii şi 
familiarizării studenţilor cu istoria şi cultura României ca stat 
membru al spaţiului european. Dr. Ovidiu Ivancu a susţinut 
prelegerea cu titlul „Fifty Shades of Europe. The Romanian 
Public Discourse on Trans-forming/De-forming/Re-forming/

22 martie / Adrian Cioroianu: conferinţa “Romanians 
and Jews Facing the Great War” dedicată marcării a 

100 de ani de la începerea Primului Război Mondial, la 
Universitatea din Haifa 

© Andreea Soare

7 aprilie / Actriţa Oana Pellea în spectacolul „Vocea umană“ în 
cadrul Festivalului de Teatronetto 

© Andreea Soare
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programul Lectoratului de limbă română de la Universitatea 
din Tel Aviv. În seria de evenimente a avut loc o conferinţă 
internaţională cu titlul „The Idea of Europe“, cu participarea 
unor personalităţi academice. Conferinţa a cuprins dialoguri 
pe teme ale politicii şi diplomaţiei europene şi ale cooperării 
dintre Israel şi Uniunea Europeană. De asemenea, în data 
de 7 mai, la Muzeul Hecht a avut loc vernisajul expoziţiei 
documentare „Willy Brandt, The Federal Republic of 
Germany and Israel“. 

7-16 mai / Proiecţia filmului Toto şi surorile lui (r. Alexander 
Nanau) în competiţia DOCAVIV 2015. DOCAVIV este unul 
dintre cele mai importante festivaluri internaţionale de film 
documentar. Anual, festivalul selecţionează aproximativ 100 
de filme documentare semnificative pentru evoluţia acestui 
gen cinematografic. Toto şi surorile lui este un proiect sprijinit 
de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Policy Center for 
Roma and Minorities şi OSF (Open Society Foundation). Filmul 
a participat în cadrul IDFA Pitching Forum (2011), Docu Rough 
Cut Boutique şi Cinelink Sarajevo (2012), a fost sprijinit printr-
un grant de Sundance Institute Documentary Film Programs 
şi a participat la Sundance Documentary Edit and Story Lab 
2013. Festivaluri anterioare: DokFest Leipzig, San Sebastian, 
Tribeca, Zürich IFF, Festival dei Popoli, Festival Premiers Plans, 
Warsaw Film Festival, East Silver Market, Luxembourg Film 
Festival. Documentarul a fost preluat pentru difuzare în Israel 
de canalul de televiziune YES. 

12 mai / „Contribuţia arhitecţilor evrei la arhitectura oraşului 
Chişinău“ – conferinţă susţinută de arh. Anastasia Moscaliuc 
la Matnas Hadar Haifa. Evenimentul a fost organizat în 
colaborare cu Cercul Cultural din Haifa şi Cercul Cultural 
din Nahariya. Conferinţa a fost urmată de Q&A, precum 

Con-forming (to) Europe“, în care s-a realizat o analiză istorică, 
culturală şi socială a percepţiei Europei în spaţiul românesc, 
cuprinzând perioada renascentistă, Iluminismul, comunismul 
şi postcomunismul. În cadrul seriei de evenimente „Cinema 
Europa“, au avut loc prezentarea „Creative work in progress 
– 10 years of Romanian Cultural Institute în Israel“ susţinută 
de dr. Gina Pană şi proiecţia filmului Poziţia copilului (r. Călin 
Peter Netzer), în sala de cinema a universităţii. 

4 mai / EUROFEST 2015 – celebrarea Zilei Europei la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim. Ambasada României 
în Israel şi Institutul Cultural Român de la Tel Aviv au susţinut 
prezenţa României la manifestările dedicate Zilei Europei 
organizate de Forumul European de la Universitatea Ebraică 
din Ierusalim. Cu această ocazie, ambsadorul României în 
Israel, ES Andreea Păstârnac a participat la masa rotundă 
dedicată celebrării Europei. România a fost prezentă printr-
un stand de informare, deschis publicului în Forum – Campusul 
Muntele Scopus. Institutul Cultural Român de la Tel Aviv a 
prezentat activităţile şi evenimentele institutului, inclusiv 
cursurile de limba română. Au fost distribuite şi materiale de 
promovare. Ambasada României în Israel a oferit materiale 
informative de interes general, a adus în atenţia studenţilor 
israelieni oportunităţile de studiu în România, precum şi 
programul Lectoratului de limbă română de la Universitatea 
din Tel Aviv. Organizat anual de Forumul European, EUROFEST 
reuneşte studenţi şi profesori pentru „o celebrare festivă a 
Europei“, în ideea familiarizării publicului tânăr israelian cu 
istoria şi cultura Europei unite. 

6-7 mai / Celebrarea Zilei Europei la Universitatea din Haifa. 
Ambasada României în Israel şi Institutul Cultural Român de 
la Tel Aviv au organizat un stand informativ la manifestările 
dedicate Zilei Europei, organizate de Centrul de Studii 
Germane şi Europene şi Asociaţia Studenţilor din cadrul 
Universităţii din Haifa. European Market a reunit reprezentanţi 
ai statelor membre UE, care au prezentat oportunităţi de 
colaborare şi studii în ţările respective. La stand, au fost  
prezentate activităţile şi evenimentele institutului, inclusiv 
cursurile de limba română, şi au fost distribuite materiale de 
promovare. Ambasada României în Israel a oferit materiale 
informative de interes general, a adus în atenţia studenţilor 
israelieni oportunităţile de studiu în România, precum şi 

6-7 mai / Afiş – „Ziua Europei“ la Universitatea din Haifa 
© Universitatea din Haifa
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şi au fost distribuite materiale de promovare. Evenimentele 
au fost dedicate studenţilor Universităţii Ben Gurion din Beer 
Sheva şi au avut loc în campus, în program fiind incluse: 
târgul „eUrope Festival“, în cadrul căruia au fost organizate 
standuri naţionale ale statelor europene participante (Cehia, 
Croaţia, Polonia, Finlanda, Olanda, Germania, România şi 
Slovenia), la care au fost prezentate oportunităţile turistice, 
educaţionale şi culturale specifice fiecărei ţări; „Yourope“, 
expoziţie de fotografii realizate de studenţii universităţii, cu 
tema „Europa prin ochii tăi“; „Studenţii creează“, colecţie 
de produse handmade, inclusiv bijuterii, lucrări de design, 
modă în stil european; conferinţa academică „Contribuţia 
minorităţilor la procesul de integrare europeană“, organizată 
în colaborare cu Fundaţia Konrad Adenauer. 

20-23 mai / Participarea pianistului român de jazz Petrică 
Andrei şi Amikam Kimelman Band la Internaţional Jazz 
Summit – Love for Sale. Cele patru concerte au avut loc 
după cum urmează: 20 mai la North Jazz Club (Hapara Pub, 
Moshav Shavei Zion); 21 mai la Kfar Bin Nun, Emek Ayalon; 
22 mai, la Beit Hecht Haifa; 23 mai la Shablul Tel Aviv. Cu 
ocazia deplasării, Petrică Andrei a susţinut un masterclass 
la Rimon School of Jazz and Contemporary Music şi la The 
Youth Village for the Performing Arts at Eshkol. 

31 mai-6 iunie / Prezenţă românească la cea de-a XVII-a 
ediţie a Festivalului Internaţional de Film Studenţesc de la 
Tel Aviv, la Cinemateca din Tel Aviv. În cadrul competiţiei 
internaţionale, România a fost reprezentată de scurt-metrajul 
Idle (r. Raia Al Souliman), proiectat pe 3 iunie, la Cinemateca 
din Tel Aviv. Proiecţia a fost urmată de o sesiune de Q&A 
cu Raia Al Souliman, regizor, şi Sarra Tsorakidis, asistent de 
regie. Prezenţa acestora la festival a fost posibilă cu sprijinul 
Institutului Cultural Român de la Tel Aviv. De asemenea, 
duminică, 31 mai, filmul Amintiri din Epoca de Aur (r. Cristian 
Mungiu) a beneficiat de o proiecţie specială la Cinemateca 
din Tel Aviv. 

IUNIE

10 iunie / Concert de etno-jazz susţinut de Maria Răducanu 
Quartet în cadrul Festivalului Israel, la Complexul HaTahana 

şi scurte prezentări pe subiecte legate de arhitectură, arte 
vizuale şi literatură. Au participat oameni de cultură din zona 
de nord a Israelului, membri ai cercurilor culturale din Haifa şi 
Nahariya, vorbitori de limba română. 

18 mai / „eUrope Festival“ – eveniment de celebrare a Zilei 
Europei la Universitatea Ben Gurion din Beer Sheva. Institutul 
Cultural Român de la Tel Aviv şi Ambasada României în Israel au 
participat la manifestările dedicate Zilei Europei, organizate 
de Centrul pentru Studierea Politicilor şi Societăţii Europene 
din cadrul Universităţii Ben Gurion. România a fost prezentă 
printr-un stand de informare, la care au fost prezentate 
activităţile şi evenimentele organizate de Institutul Cultural 
Român de la Tel Aviv, precum şi cursurile de limba română, 

7-16 mai / Afiş – Festivalul de Film DocAviv 
© Festivalul de Film DocAviv
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IULIE

1 iulie-25 septembrie / Expoziţia „אבא , Tata, Papa – A Tribute“ 
a artistei Anat Manor la sediul Institutului Cultural Român de 
la Tel Aviv. Proiectul a cuprins picturi, desene şi asamblaje 
realizate de Anat Manor în memoria tatălui ei, care a trăit în 
Israel de la vârsta de 17 ani, din 1948. Încărcate de referinţe 
culturale, lucrările vorbesc despre identitatea şi viaţa familiei 
sale. Expoziţia este o continuare a proiectului cu acelaşi 
titlu prezentat în 2014 la Ambasada României în Republica 
Federală Germania.

HaRishona din Ierusalim. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul 
seriei de evenimente în aer liber „Music on Derech Milton“. 
Programul a inclus piese din repertoriul Mariei Tănase, 
precum şi din folclorul românesc, romanţe interbelice, fado, 
tango, litanii ruseşti, într-o interpretare originală, cu elemente 
de jazz, improvizaţie şi sound contemporan. Maria Răducanu 
Quartet este format din: Maria Răducanu – vocal, Chris 
Dahlgren – bass, Niko Meinhold – pian şi Michael Griener – 
percuţie. În cadrul unei interpretări de excepţie, o voce 
românească, un pianist din Hanovra, un contrabasist din 
New York şi un percuţionist din Nürnberg se întâlnesc într-un 
proiect care aduce omagiu vocii umane, forţei şi poeziei ei 
atotstăpânitoare.

25 iunie / Prezenţa designerului vestimentar Florentina Giol 
la evenimentul „DELISHOW – Fashion and Culinary Mash-
up“, în cadrul proiectului White Night Europa, care a adus 
împreună creatori de vestimentaţie şi de artă culinară, 
într-un eveniment dedicat Europei şi Israelului, organizat în 
Rothschild Plaza 1, Tel Aviv. Au participat creatori din Austria, 
Belgia, Republica Cehă, Franţa, Grecia, Lituania, România, 
Slovenia şi Israel. Florentina Giol (România) şi Tamar Branitzky 
(Israel) au colaborat pentru realizarea unui proiect de design 
vestimentar. Evenimentul a fost organizat de Primăria Tel 
Aviv – Yafo, în parteneriat cu Delegaţia Uniunii Europene, 
ambasade şi institute culturale ale statelor europene în Israel.

25 iunie / Afiş – White Night Europa - „DELISHOW - Fashion and 
Culinary Mash-up“ 
© Primăria Tel Aviv

10 iunie / Concert Maria Răducanu Quartet în cadrul 
Festivalului Israel 

© Andreea Soare
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au marcat şi aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea Şcolii 
de Cinematografie şi Televiziune „Sam Spiegel“. În data de 
10 iulie, la Auditorium „Mishkenot Sha’ananim“, a avut loc 
un eveniment public de pitching constând în finalizarea 
procesului de lucru şi prezentarea proiectelor finale în faţa 
juriului. În data de 11 iulie, la St. Andrew’s Scottish Church, a 
avut loc ceremonia de decernare a diplomelor şi premiilor 
pentru sprijinirea producţiei a două dintre cele mai bune 
proiecte din programul ediţiei 2014-2015. Proiectele 
câştigătoare au fost: premiul I – Darkroom (r. Itamar Alcalay – 
Israel), premiul II – The Death of Black Horses (r. Ferit Karahan 
– coproducţie Turcia-Kurdistan).

28 iulie-3 august / Participarea regizorului Alexander 
Hausvater la Masterclass-ul Internaţional de Arte Vocale 
organizat de Primăria din Ierusalim la Centrul Municipal de 
Muzică „Louis şi Tillie Alpert“ şi la Centrul Gerard Bechar din 
Ierusalim. Cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Tel Aviv, 
Alexander Hausvater a participat la eveniment în calitate 
de instructor dramatic şi a lucrat cu studenţii participanţi 
la program. Profesorii participanţi la proiect au fost: Olga 
Makarin – soprană şi instructor vocal, Rona Israel-Kolatt – 
soprană şi instructor vocal, Sonia Mazar – pianistă şi instructor 
vocal (din Israel), Alexander Hausvater – regizor şi instructor 
dramatic (din România), Joachim Schamberger – regizor de 
scenă şi instructor dramatic (din SUA), Leonardo Andreotti 
– tenor, pianist şi instructor vocal (din Italia). Masterclass-ul 
a reprezentat o importantă oportunitate academică, atât 
pentru tinerii artişti, cât şi pentru profesionişti din domeniul 
muzicii clasice, de a-şi diversifica şi îmbunătăţi cunoştinţele 
în domeniul vocal şi în experienţa scenică. Printre temele 
abordate în program s-au numărat înţelegerea tehnicii 
vocale din punct de vedere anatomic, belle canto, tehnica 
vocală a secolului XXI, igienă vocală şi comedia dell'arte ca 
bază pentru dezvoltarea operei comice.

AUGUST

3-15 august / Ce-a de-a XI-a ediţie a Târgului Internaţional 
de Arte şi Meşteşuguri „Khutsot Hayotser“, desfăşurată în 
Amfiteatrul „Merrill Hassenfeld“ din „Sultan’s Pool“ şi la Centrul 
de arte şi meşteşuguri „Khutsot Hayotser“ din Ierusalim. La 

9-12 iulie / Participarea proiectului cinematografic românesc 
Never let it go (r. Paul Negoescu), în cadrul programului 
„Jerusalem International Film Lab“. Etapa finală a programului 
internaţional, organizat de Şcoala de Cinematografie şi 
Televiziune „Sam Spiegel“ a avut loc la Centrul „Mishkenot 
Sha’ananim“ şi la St. Andrew’s Scottish Church din Ierusalim. Cu 
sprijinul Institutului Cultural Român de la Tel Aviv, regizorul Paul 
Negoescu şi producătorul executiv Radu Stancu-Mihalcea 
au prezentat proiectul de lungmetraj Never let it go în faţa 
unui juriu format din 7 specialişti în domeniul cinematografiei. 
În cadrul programului, cineaştii români au lucrat asupra 
scenariului sub îndrumarea lui Jacques Akchoti, profesor, 
regizor şi scenarist. Concomitent cu Festivalul Internaţional 
de Film de la Ierusalim, au avut loc două evenimente care 

9-12 iulie / Regizorul Paul Negoescu la Jerusalem Film Lab 
© Jerusalem Film Lab



242

unei serii de articole despre cultura şi istoria României, turismul 
cultural şi ecologic, arta contemporană, comunităţile 
evreieşti din România. Pe parcursul sejurului în România, 
jurnalistul a participat la 4 concerte (inclusiv concertul de 
deschidere) la Festivalul George Enescu, a vizitat Muzeul 
Naţional de Artă Contemporană, Muzeul Ţăranului Român, 
Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia, Alba Iulia (Sala 
Unirii şi Cetatea Albă Carolina), Sighişoara (sit UNESCO), 
Sibiu (Muzeul Brukenthal şi Muzeul Astra), Mărginimea Sibiului, 
Cluj, Braşov, Bran (Festivalul Internaţional de Jazz), Salinele 
Turda, precum şi o serie de localităţi rurale, case memoriale şi 
muzee locale. Jurnalistul a vizitat Centrul Comunitar Evreiesc 
din Bucureşti, unde a avut o întrevedere cu Aurel Vainer, 
preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

SEPTEMBRIE 

10 septembrie / „Literatura şi cinematografia – punţi 
culturale între România şi Israel“ - eveniment multidisciplinar 
dedicat literaturii israeliene de limbă română şi proiectelor 
cinematografice contemporane, organizat de Institutul 
Cultural Român de la Tel Aviv, la sediu, în colaborare cu 
Editura Familia.  Programul evenimentului s-a desfăşurat 
în două sesiuni, astfel: „Partea I – Literatura” a cuprins 
lansarea cărţii O aventură estetică târzie cu Andrei Strihan 
de Titus Vîjeu, la care au participat: Ing. Dragoş Nelersa – 
”Cuvântul editorului – despre provocarea de a lansa un 
volum simultan în România şi Israel”; Magdalena Brătescu – 
”Contribuţia volumului  O aventură estetică târzie cu Andrei 
Strihan la conservarea patrimoniului cultural teatral”; Prof. 
Andrei Strihan – ”Semnificaţia apariţiei cărţii O aventură 
estetică târzie cu Andrei Strihan”; Dr. Ing. Strul Moisa, 
Universitatea Ben Gurion din Beer Sheva – ”Un volum care 
onorează comunitatea originarilor din România” şi prof. Titus 
Vîjeu (România) – ”Teatrul în conştiinţa critică a lui Andrei 
Strihan”. Partea a II-a – ”Cinematografia” s-a desfăşurat 
sub egida celebrării a 556 de ani de la prima consemnare 
documentară a Cetăţii Bucureştilor, cu acest prilej fiind 
proiectat un fragment din filmul documentar Colţuri de 
Bucureşti (România, 2014, r. Vlad Trandafir). Proiecţia de 
film a fost urmată de o discuţie despre Bucureşti şi imaginea 

ediţia din acest an au participat artizani şi specialişti din 32 
de ţări, standul României punând accent pe prezentarea 
ofertei culturale şi educaţionale a Muzeului Ţăranului Român 
din Bucureşti. Participanţii români au fost: muzeografele 
Simona Hobincu şi Oana Otilia Halpern; Doina Nistor, creator 
de vestimentaţie tradiţională şi păpuşi de colecţie din 
materiale textile din Săcele (Jud. Braşov) şi Lucia Todoran, 
creator de vestimentaţie tradiţională şi podoabe (lătiţare) 
din Salva (Jud. Bistriţa-Năsăud). Au avut loc demonstraţii de 
realizare a păpuşilor şi a podoabelor, precum şi prezentări ale 
publicaţiilor, evenimentelor şi cursurilor realizate de Muzeul 
Ţăranului Român. Târgul de la Ierusalim este cel mai mare 
eveniment de profil din Israel, reunind la fiecare ediţie peste 
150 de artişti din Israel şi 30–40 de standuri internaţionale, care 
prezintă obiecte de artizanat realizate în tehnici diverse, de 
la cele tradiţionale până la tehnologii contemporane de 
manufacturare, serii mici sau unicate. Evenimentul se bucură 
de un interes crescut din partea publicului israelian, fiind 
vizitat, la fiecare ediţie, de aproximativ 100.000 de persoane. 

25 august-3 septembrie / Călătorie de documentare a 
jurnalistului Barry Davis de la publicaţia Jerusalem Post, în 
vederea realizării unui articol despre Festivalul Enescu şi a 

3-15 august / Muzeografa 
Simona Hobincu, Muzeul 

Tăranului Român, şi artista 
populară Lucia Todoran la 

standul României din cadrul 
Târgului Internaţional de Arte şi 

Meşteşuguri Khusot HaYotzer 
© Claudia Lazăr
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Pencom, Asociaţia Pictorilor şi Sculptorilor din Israel, Asociaţia 
Jurnaliştilor din Haifa şi Zona de Nord, Cartunion – Clubul 
Internaţional al Caricaturiştilor.

26 septembrie-5 octombrie / Focus pe cinematografia 
românească la Festivalul Internaţional de Film de la Haifa. 
Au fost prezentate, în premieră, filmele româneşti: Aferim! 
(r. Radu Jude); De ce eu? (r. Tudor Giurgiu); Un etaj mai 
jos (r. Radu Muntean); Muntele magic (r. Anca Damian). 
Cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Tel Aviv, Ada 
Solomon, producătorul filmului Aferim!, şi Tudor Giurgiu, 
regizorul filmului De ce eu?, au participat la sesiunile de Q&A 
de după proiecţii. 

6 septembrie-26 decembrie / Irina Botea la Muzeul de Artă 
Contemporană din Herzliya, cu expoziţia „Preaching to the 
Choir“. Prin lucrări video, filme, performance, workshop-
uri şi alte evenimente, proiectul a prezentat corul ca voce 
politică. Au participat: Chto Delat, Effi& Amir, Zeljka Blaksic, 
Irina Botea, Omer Krieger and Nir Evron, Luigi Coppola, Tali 
Keren, Ayelet Lerman, Ohad Fishof, Noam Enbar. Curator: 
Maayan Sheleff. Irina Botea a prezentat lucrarea „Before a 
National Antem“, a participat la workshopuri, a susţinut un 
masterclass şi o conferinţă pentru public. Muzeul de Artă 
Contemporană din Herzliya este primul muzeu din Israel 
specializat în artă contemporană, recunoscut internaţional 
pentru proiectele sale avangardiste şi pentru integrarea 
internaţională a artei israeliene.

acestuia în film şi literatură, cu titlul „Bucureştiul meu”, la care 
au participat Vlad Trandafir şi prof. Titus Vîjeu.

16-18 septembrie / Participarea trompetistului Sergiu Cârstea 
la Yofi-Brass Festival, organizat la Ra’anana Music Center. 
Programul festivalului a cuprins concerte şi masterclass cu 
muzicieni din Israel şi invitaţi din străinătate. Sergiu Cârstea 
a participat la un concert de trompetă, în data de 17 
septembrie, la Ra’anana Music Center. Pentru elevii, studenţii 
şi cursanţii Ra’anana Music Center, prof. Sergiu Cârstea 
a susţinut un masterclass şi o conferinţă cu tema „Muzica 
modernă pentru alămuri de compozitorii români”. Sergiu 
Cârstea este şef de partidă trompetă (principal) la Opera 
Naţională din Timişoara şi profesor la Facultatea de Muzică a 
Universităţii de Vest din Timişoara şi la Universitatea Naţională 
de Muzică din Bucureşti. Ra’anana Music Center, cunoscut 
şi sub numele de Conservatorul din Ra’anana, este cea mai 
mare instituţie de gen din Israel, cu şcoală de muzică pentru 
aproximativ 1000 de cursanţi, elevi şi studenţi şi auditorium cu 
180 de locuri.

17 septembrie / Mai tare decât moartea e iubirea – din 
poezia de dragoste a lumii, recital de poezie susţinut de 
Emil Boroghină, la Teatrul Karov din Tel Aviv, cu ocazia Zilei 
Limbii Române. Spectacolul a cuprins două părţi: Cântarea 
Cântărilor (poem biblic) şi Oricărui suflet cărui domn e dorul, 
care a inclus sonete de Dante Aligheri, Francesco Petrarca, 
Michelangelo, Pierre de Ronsard, William Shakespeare şi 
Mihai Eminescu.

24 septembrie-5 octombrie / Participare românească la 
ediţia a XXI-a a Festivalului Internaţional de Caricatură de la 
Haifa, organizat la Haifa Auditorium. Din România, la această 
ediţie, Constantin Ciosu a primit Menţiunea Specială a 
Comisiei UNESCO pentru Israel la categoria „Viaţa în oraşele 
multiculturale” şi Nicolae Ioniţă a primit Menţiunea Asociaţiei 
Jurnaliştilor din Haifa şi Zona de Nord la categoria „Libertatea 
cuvântului”. Festivitatea de premiere a avut loc în data de 
24 septembrie, la Haifa Auditorium, în prezenţa corpului 
diplomatic şi a primarului oraşului Haifa, dl. Yona Yahav. 
Festivalul este organizat de Primăria Haifa, cu sprijin de la 
Comisia Naţională a Israelului pentru UNESCO, Fundaţia 
Haifa, Ministerul Educaţiei din Israel, Asociaţia Caricaturiştilor 

6 septembrie-26 decembrie / Expoziţia internaţională 
„Preaching to the Choir”, cu participarea artistei române Irina 
Botea la Muzeul de Artă Contemporană din Herzliya 
© Claudia Lazăr
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(Iordania) şi Rodos (Grecia), urmate în luna octombrie de 
evenimentele principale ale festivalului. Au participat artişti 
din Marea Britanie, Italia, Croaţia, Polonia, Coreea de Sud, 
Statele Unite, România, Belgia şi Franţa. 

27 octombrie-20 noiembrie / Expoziţia „Artişti evrei în dialog 
multinaţional“ şi colocviul „Contribuţii evreieşti în perioada 
constituirii României moderne“. Expoziţia a prezentat lucrări 
de artă plastică realizate de Ion Mihalache, artist plastic, 
România; Richard Laillier, grafician, Franta; Micha Tanny, 
fotograf, Israel; Vered Pirchi-Linenberg, pictor, Israel; Gila 
Miller, grafician, Israel; Fred Berkowitz, grafician, Israel; Raoul 
Castaneda, sculptor, Columbia; Bianca Waxman, grafician, 
Belgia; Iulian Nistea, fotograf, România; Berta Bar-Kovetz, 
fotograf, Israel Colocviul şi vernisajul au avut loc în data de 27 
octombrie. Moderator: Benny Michelson, istoric. Participanţi: 
Mosary Grinberg, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor de Limba 

OCTOMBRIE

8-10 octombrie / Participarea trompetistului Emil Bîzgă 
la Festivalul internaţional Jaffa Jazz, organizat la Centrul 
Cultural Mandel. Programul public al festivalului a cuprins 
zece concerte susţinute de opt muzicieni invitaţi din 
străinătate: Emil Bîzgă (trompetă, România), Gyárfás István 
(chitară, Ungaria), Iñaki Sandoval (pian, Spania), Jan de 
Hass (percuţie, Belgia), Heinrich von Kalnein (saxofon şi 
flaut, Austria), Attila Korb (trombone, Ungaria), Jeff Berlin 
(contrabas, S.U.A.) Deborah J. Carter (voce, S.U.A.) şi peste 
30 de muzicieni din Israel: Yaron Gotfried, Gilad Dobretski, 
Eyal Ganor, Ofer Ganor, Shay Zalman, Amikam Kimelman, 
Arie Welnitz, Dvora Benassouli, Gregory Rivkin, Simon Starr, 
Miki Varshai ş.a. Programul festivalului a fost dedicat unor 
personalităţi ale jazz-ului internaţional şi a cuprins piese 
muzicale create şi/sau consacrate de aceştia. Festivalul s-a 
desfăşurat la Centrul Cultural Mandel din Yaffo, nucleu al 
promovării coexistenţei paşnice între locuitorii aparţinând 
diverselor confesiuni religioase şi cu ascendente culturale 
dintre cele mai diverse. În cadrul programului educaţional 
dedicat elevilor şi studenţilor au avut loc masterclass-uri, 
workshop-uri şi un jam session. Festivalul a fost sprijinit de 
Ministerul de Externe din Israel, Ambasada Belgiei, Ministerul 
Culturii al Flandrei, Ambasada Spaniei, Institutul Cervantes, 
Institutul Cultural Român, cotidianul Haaretz şi alţi sponsori.

27-30 octombrie / Participarea României la Festivalul 
Internaţional de Orgă Terra Sancta, ce a avut loc în 
importante lăcaşuri de cult din Larnaca, Amman, Rodos, 
Yaffo, Nazaret, Ierusalim şi Betleem. Cu sprijinul Institutului 
Cultural Român de la Tel Aviv, România a fost reprezentată 
în cadrul ediţiei 2015 a festivalului de prof. Marcel Octav 
Costea, care a susţinut patru recitaluri de orgă în Yaffo, 
Nazaret, Ierusalim şi Betleem. Marcel Octav Costea, organist, 
dirijor şi compozitor, este profesor la Universitatea Naţională 
de Muzică – Bucureşti şi capelmaistru la Catedrala Sf. 
Iosif din Bucureşti. Festivalul Internaţional de Orgă Terra 
Sancta, organizat de reprezentanţa Bisericii Catolice din 
Israel, Custodia Terrae Sanctae, este unul dintre cele mai 
prestigioase festivaluri de profil din Israel. Programul festivalului 
a inclus evenimente conexe (concerte şi recitaluri) care au 
avut loc în septembrie în biserici din Larnaca (Cipru), Amman 

27-30 octombrie /  
Recital de orgă susţinut 
de Marcel Octav Costea 
la Biserica Mântuitorului 
din Ierusalim în cadrul 
Festivalului Internaţional 
de Orgă Terra Sancta 
© Andreea Soare
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Partea a-II-a a inclus proiecţia filmului Un bulgăre de humă 
(România, 1989), scenariu: Mircea Radu Iacoban, producţie: 
România Film, r. Nicolae Mărgineanu, în distribuţie: Dorel 
Vişan, Adrian Pintea, Marcel Iureş. 

16-19 noiembrie / Masterclass şi prelegere susţinute de Alex 
Mirutziu la Universitatea de Artă şi Design Bezalel. Alex Mirutziu 
a susţinut un masterclass de patru zile şi o prelegere cu titlul 
„Reality Without Presence“ la Academia de Artă şi Design 
Bezalel. Prelegerea, deschisă publicului, a avut loc în data 
de 19 noiembrie, în sediul din Tel Aviv al Academiei Bezalel. 
„Reality Without Presence“ a reprezentat o colaborare între 
Alex Mirutziu, artist interdisciplinar şi Graham Harman, filosof 
de jet setting global. Cercetarea artistului suportă diverse 

Română din Israel: „Istoria evreilor din România. Contribuţia 
evreilor din România la constituirea României moderne. 
Prezentare succintă“; Mina Isac, profesor: „Contribuţii evreieşti 
la edificarea economiei româneşti în perioada interbelică“; 
Andrei Strihan, scriitor, critic de teatru: „Marcel Iancu, 
promotor al avangardismului, fondator al Dadaismului“. 
Evenimentul a avut loc în limba română. 

NOIEMBRIE

4 noiembrie / „Evreii din Timişoara, istorie şi cultură“. Institutul 
Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu AMIR 
(Organizaţia Unitară a Evreilor din România), a organizat un 
eveniment dedicat istoriei şi culturii comunităţii evreieşti din 
Timişoara, în data de 4 noiembrie, la Sala Rappaport din cadrul 
complexului Cinematecii din Haifa. Programul evenimentului, 
moderat de dr. Raphael Vago, Universitatea din Tel Aviv, s-a 
desfăşurat în două sesiuni, în limbile română şi ebraică, cu 
traducere simultană. În deschidere au luat cuvântul Dita 
Gara, membru în Consiliul Executiv AMIR, Andreea Păstârnac, 
ambasador al României în Israel şi Micha Harish, preşedinte 
AMIR. Din România au susţinut prelegeri prof. univ. dr. Victor 
Neumann, director al Centrului de Studii Avansate în Istorie 
al Universităţii din Timişoara şi al Muzeului de Artă Timişoara 
– „Evreii din Banatul Timişoarei în perioada interbelică“, şi 
conf.dr. Smaranda Vultur, Facultatea de Litere, Istorie şi 
Teologie, Departamentul de Studii Româneşti – Universitatea 
din Timişoara – „Viaţa evreilor timişoreni povestită de ei înşişi“. 
Din Germania a participat Getta Neumann, redactor al 
revistei online BJT Timişoara: „Liceele Evreieşti (1919-1948) în 
perspectivă istorică şi memorialistică“– prelegere în prezenţa 
foştilor elevi ai Liceului Izraelit din Timişoara şi însoţită de 
proiecţia filmului cu acelaşi nume realizat în 2014 în România 
şi Israel.

12 noiembrie / Lansarea volumelor Trăim o singură dată – 
Jurnal (ieşean) 2004-2014 şi Pompe funebre de Mircea Radu 
Iacoban. Programul evenimentului s-a desfăşurat în două 
sesiuni, astfel: Partea I a cuprins lansarea volumelor, la care 
au participat: Mircea Radu Iacoban, autor; Zoltan Terner, 
scriitor, regizor de film şi critic literar; Roni Căciularu, scriitor şi 
membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. 

16-19 noiembrie / Afiş – Masterclass „Reality Without Presence" 
susţinut de Alex Mirutziu la Academia de Artă Bezalel
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tempo-uri de absorbţie în ceea ce priveşte abordarea 
speculativ ontologică a lui Graham Harman numită şi object 
oriented philosophy. Cel mai recent proiect al artistului în 
acest sens este „Metoda finlandeză“, lucrarea cu care anul 
acesta a participat la Bienala de Artă de la Veneţia. 

24-25 noiembrie / Participare românească la conferinţa 
internaţională „And there confound their language – 
Journey between Foreign Languages in Israeli Literature“. 
Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu 
Departamentul de Literatură a Poporului Evreu – Universitatea 
Bar Ilan, a organizat conferinţa internaţională, care a avut 
loc la Auditorium Beck din cadrul Universităţii Bar Ilan. Dr. 
Camelia Crăciun a fost prezentă la conferinţă pentru a 
susţine prelegerea, în limba engleză, „Connecting Israel 
and Romania: The Romanian Cultural Circle of Jerusalem“ 
(„Legătura dintre Israel şi România: Cercul Cultural din 
Ierusalim“) în data de 24 noiembrie. La conferinţă au 
participat specialişti universitari în domeniul literaturii din 
S.U.A. – dr. Melissa Weininger – Rice University, prof. Nancy 
Berg – Washington University in St. Louis; Polonia – prof. 
Slawomir Jacek Zurek – John Paul II Catholic University of 
Lublin, prof. Shoshana Ronen – Universitatea din Varşovia, 
prof. Eugenia Zofia Prokop-Janiec (Jagiellonian University); 
Rusia – prof. Leonid Katsis (RGGU). Evenimentul a fost 
organizat în colaborare cu Departamentul de Literatură a 
Poporului Evreu – Universitatea Bar Ilan, Centrul Heksherim 
pentru Studiul Literaturii Israeliene – Universitatea Ben Gurion 
şi Departamentul de Literatură Universală şi Comparată – 
Universitatea Bar Ilan.

24 noiembrie / Cercul Cultural din Ierusalim – itinerar editorial. 
Prezentarea volumului O lume văzută de la Ierusalim la 
sediul reprezentanţei. În parteneriat cu Cercul Cultural din 
Ierusalim s-a organizat o dezbatere pe tema „Cercul Cultural 
din Ierusalim – itinerar editorial“. Moderator: Costel Safirman, 
coordonatorul volumului O lume văzută de la Ierusalim. Au 
participat: Andreea Păstârnac, ambasadorul României în 
Statul Israel; Simona Sora, Editura Institutului Cultural Român; 
prof. Moshe Idel; prof. Michael Finkenthal. Evenimentul a 
avut loc în limba română. În continuarea celor două volume 
anterior publicate la Editura Institutului Cultural Român, Întâlniri 
la Ierusalim (2001), şi Noi întâlniri la Ierusalim (2007), volumul 

prezentat le-a oferit celor interesaţi posibilitatea de a fi 
martorii întâlnirilor organizate de Cercul Cultural din Ierusalim 
începând cu anul 2006. Cartea îşi propune, totodată, să 
dea şi o imagine de ansamblu a unei aventuri culturale care 
a debutat cu 20 de ani în urmă. Întâlniri, dezbateri, mese 
rotunde, evocări, confesiuni, mărturii pe teme de istorie şi 
cultură menite să pună în lumină o problematică specifică 
de civilizaţie culturală evreo-română. O lume de idei şi de 
realităţi culturale cu care intelectualul israelian provenit din 
spaţiul românesc se identifică sau, cu alte cuvinte, „o lume 
văzută de la Ierusalim“. 

30 noiembrie / Concert de muzică tradiţională românească 
susţinut de Sofia Vicoveanca cu ocazia Zilei Naţionale 
a României. Ambasada României în Israel şi Institutul 
Cultural Român de la Tel Aviv au organizat un eveniment 
special de celebrare a Zilei Naţionale a României în data 
de 30 noiembrie, la Muzeul de Artă din Tel Aviv. În cadrul 
programului, a avut loc un concert de muzică tradiţională 
românească susţinut de Sofia Vicoveanca, interpretă 
română de muzică populară din zona Bucovinei, poetă şi 
actriţă de film. Imnurile de stat ale României şi Israelului au 
fost interpretate de Monica Schwartz, soprană israeliană de 

30 noiembrie / Concert Sofia Vicoveanca cu ocazia Zilei 
Naţionale a României la Muzeul de Artă din Tel Aviv  
© ICR Tel Aviv
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Gabriela Agafitei, Cristian Alexii, Zamfira Barzu, Grig Bejenaru, 
Leonard Bejenaru, Elena Cristina Botan Potop, Cezarina 
Caloian, Radu Carnariu, Claudiu Ciobanu, Marinela 
Ciobanu, Ştefan Coman, Adrian Crismaru, Rodica Crismaru, 
Cristian Diaconescu, Gabriela Drinceanu, Sabin Drinceanu, 
Valentina Druţu, Alexandra Floarea, Anca Floroiu, Petronela 
Iacob, Gheorghe Lungu, Manuell Mănăstireanu, Ana Maria 
Negară, Mihai Pamfil, Florin Pînzariu, Filumen Păstrăvanu, Sorin 
Purcaru, Alexandru Racu, Valentin Sava, Atena Simionescu, 
Valeriu Lucian Stăncescu, Liviu Suhar, Constantin Tofan, 
Mădălina Toma, Cristian Ungureanu, Mihail Voicu. 

9 decembrie / Proiecţia filmului românesc Aliyah DaDa 
(r. Oana Giurgiu), în cadrul Festivalului Internaţional de 
Film Evreiesc de la Ierusalim, la Cinemateca din Ierusalim. 
Ediţia din acest an a celebrat 50 de ani de la înfiinţarea 
Jerusalem Foundation. Cu sprijinul Institutului Cultural Român 
de la Tel Aviv, în cadrul secţiunii „Jewishness around the 
world“ a programului, România a fost reprezentată de 
filmul documentar Aliyah DaDa, proiectat în premieră în 
Israel. Oana Giurgiu şi Letiţia Ştefănescu, editorul filmului, au 
participat la sesiunea de Q&A de după proiecţie. Festivalul 
Internaţional de Film Evreiesc de la Ierusalim are loc în fiecare 
an în luna decembrie, timp de şase zile. În cadrul festivalului 
sunt proiectate peste 50 de filme din Israel şi din străinătate 
(lungmetraje, documentare, scurtmetraje, filme de animaţie 
şi de avangardă), care explorează religia iudaică, istoria 
poporului evreu, cultura evreiască, muzica evreiască şi 
israeliană, Holocaustul, viaţa contemporană în Israel şi în 
diaspora evreiască, relaţia dintre iudaism şi religiile lumii, 
precum şi rolul identităţii evreieşti în Statul Israel. Festivalul 
include, pe lângă proiecţiile de filme, o gală de deschidere, 
evenimente speciale, spectacole live şi workshopuri. O 
atenţie deosebită este acordată temei Holocaustului, care 
este partea cheie a festivalului – cu susţinerea Centrului 
Multimedia pentru Studierea Holocaustului „Joan Sourasky-
Constantiner“.

11-14 decembrie / Călătorie de documentare a lui 
Yifat Gurion Ofer, curator, şi Michal Leibovith Weissman, 
producătoarea târgului „Fresh Paint – Contemporary Art 
Fair Tel Aviv“ în România. Yifat Gurion şi Michal Leibovith au 

origine română şi studentă în anul III la Academia de Muzică 
şi Dans din Ierusalim. 

DECEMBRIE

1-5 decembrie / Sub egida Zilei Naţionale a României, 
Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare 
cu Ambasada României în Israel, a organizat o serie de 
spectacole în interpretarea actorilor Teatrului Municipal Ariel 
din Râmnicu Vâlcea, în Tel Aviv, Nazaret Ilit, Rishon LeTzion şi 
Beer Sheva. În cadrul turneului, au fost prezentate în premieră 
în Israel spectacolele în limba română Conu Leonida faţă 
cu reacţiunea (r. Doina Migleczi) şi Bon soir, Monşer! după 
I.L.Caragiale. Parteneri de proiect: Teatrul Karov din Tel Aviv, 
HOR Nazaret Ilit, Asociaţia de Prietenie România – Israel, 
Asociaţia Yotsei Romania, Primăria Beer Sheva şi HOR Beer 
Sheva.

4 decembrie 2015-20 ianuarie 2016 / Expoziţie de grafică a 
Filialei Iaşi a Uniunii Artiştilor Plastici şi întâlniri profesionale, la 
sediul institutului; curator Felix Aftene. Cu ocazia deschiderii 
expoziţiei, Felix Aftene a participat la o serie de întâlniri 
profesionale şi un workshop în vederea organizării unor 
proiecte de promovare a artei româneşti în proiecte de 
schimburi de expoziţii şi tabere de creaţie în 2016 şi 2017. 
În data de 7 decembrie, au avut loc întâlniri profesionale 
şi un workshop, la Casa Artiştilor din Tel Aviv. La expoziţie 
au participat cu lucrări 37 de artişti profesionişti, membri ai 
Filialei Iaşi a Uniunii Artiştilor Plastici din România: Felix Aftene, 

1-5 decembrie / Actriţa Camelia Constantin în spectacolul 
„Conu Leonida faţă cu Reacţiunea“ al Teatrului „Ariel“ din 

Râmnicu-Vâlcea, reprezentaţie la Nazareth Ilit 
© Doron Coler
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1-19 decembrie / Săptămâna Filmului Românesc în 
cinemateci din Israel. Au fost prezentate filmele Domestic (r. 
Adrian Sitaru – 2012), Cel ales (r. Cristian Comeagă – 2015), 
Quod Erat Demonstrandum (r. Andrei Gruzsniczki – 2013), 
Cabala la Kabul (r. Dan Alexe – 2007), Restul e tăcere (r. Nae 
Caranfil – 2007), Aurora (r. Cristi Puiu – 2010), Acasă la tata 
(r. Andrei Cohn – 2015). Fiecare film a avut câte o proiecţie 
în fiecare dintre cinematecile incluse în program: Tel Aviv, 
Ierusalim, Haifa. Filmele au fost selecţionate în colaborare 
cu criticul de film Mihai Fulger. La deschidere a participat  
Andreea Păstârnac, ambasadorul României în Statul Israel. 
Criticul de film Mihai Fulger a fost prezent în Israel în prima 
parte a festivalului, în perioada 30 noiembrie-5 decembrie. 
Parteneri: Cinematecile din Tel Aviv, Ierusalim şi Haifa, 
Centrul Naţional al Cinematografiei, Arhiva Naţională de 
Filme, 4ProofFilm, Domino Film, Icon Film, Mandragora Film, 
Luna Blue Film, Serge Kestemont, Dan Alexe.

efectuat o călătorie în România pentru a se documenta 
în vederea identificării instituţiilor româneşti eligibile 
pentru participarea la Fresh Paint, cât şi a posibilităţilor de 
colaborare dintre Târgul de artă Fresh Paint şi instituţiile 
relevante pentru artele vizuale din România. Cele două 
specialiste au fost interesate de evalauarea scenei artelor 
vizuale din România, în perspectiva unor colaborări viitoare. 
Yifat Gurion este antreprenor în domeniul artelor vizuale şi 
designului. În 2007 a fondat Târgul de Artă Contemporană 
Fresh Paint, cel mai important eveniment de acest fel din 
Israel. Este absolventă a Academiei de Artă şi Design Bezalel, 
secţia Design şi Comunicare Vizuală, precum şi a şcolii 
internaţionale de afaceri IDC Herzliya (nivel MBA). Michal 
Leibovith se ocupă de aspectele administrative/logistice 
ale târgului şi de promovare. În România, curatoarea şi 
producătoarea s-au întâlnit cu directori de galerii, curatori 
şi omologii Târgului de artă Art Safari şi au vizitat Muzeul 
Naţional de Artă Contemporană. 

1-19 decembrie / Invitaţie la proiecţia filmului românesc 
„Domestic”, regia Adrian Sitaru, la Cinemateca din Ierusalim în 
cadrul Săptămânii Filmului Românesc în Israel 
© Cinemateca din Ierusalim şi 4Proof Film

7-12 decembrie / Afiş – Festivalul Internaţional de Film Evreiesc 
de la Ierusalim
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FEBRUARIE

13-14 februarie / Participarea dr. Marius Turda la conferinţa 
ştiinţifică din cadrul expoziţiei colective „Progres şi igienă“, 
de la Galeria Naţională de artă Zachęta din Varşovia. În 
perioada 27 noiembrie 2014 – 15 februarie 2015, Galeria 
Naţională de artă Zachęta a găzduit expoziţia colectivă 
„Progres şi igienă“, curatoriată de reputatul istoric de 
artă polonez, anda rottenberg. În spaţiile Galeriei au 
fost prezentate lucrările a 30 de artişti polonezi şi străini, 
reprezentând diverse medii artistice (pictură, film, fotografie), 
printre ei numărându-se şi Ciprian Mureşan. Conferinţa din 
14 februarie, la care a fost invitat Marius Turda, profesor 
de istoria biomedicinei la Universitatea oxford Brookes din 
Marea Britanie, a închis oficial evenimentul de la Galeria 
Zachęta. Titlul prezentării lui Marius Turda a fost „Modernity 
and eugenic Visions of Human improvement (Modernitatea 
şi ideile eugenice de îmbunătăţire umană)“. În data de 13 
februarie, Marius Turda a susţinut o prelegere la academia 
Poloneză de Ştiinţe, cu titlul Eugenics as a Secular Religion 
(Eugenismul ca religie seculară). 

20-26 februarie / Turneul de lansare a volumului Matei Brunul, 
de lucian dan Teodorovici, în cinci dintre cele mai mari oraşe 
poloneze: Varşovia, Cracovia, Wrocław, Poznań, Gdańsk. 
Volumul a apărut la editurile poloneze amaltea/aTUT, în 
traducerea radosławei Janowska-lascar. institutul Cultural 
român de la Varşovia a organizat în Polonia, cu sprijinul 

IANUARIE

1 ianuarie-30 iunie / introducere în cultura, istoria şi limba 
română – curs săptămânal în liceele poloneze. institutul 
Cultural român de la Varşovia a continuat, în a doua 
parte a anului şcolar 2014/2015, cursul de cultură, istorie 
şi limbă română, destinat elevilor din liceele poloneze, 
început la 1 septembrie 2014 la liceul Teoretic nr. XV 
„Narcyza Żmichowska“. Programul a fost iniţiat în anul 2012 
şi realizat deja în trei licee varşoviene. În cadrul cursului, 
elevii au participat la ateliere despre imaginea româniei 
contemporane, istoria româniei, cultura română, limba şi 
literatura română. atelierele au avut loc săptămânal şi au 
fost conduse de doamna agnieszka Majewska. la lecţii au 
fost invitaţi profesori polonezi de limba şi literatura română, 
artişti, jurnalişti, istorici polonezi – printre ei adam Burakowski, 
specialist în istoria româniei – care au discutat cu elevii pe 
probleme specifice domeniului în care activează. 

9 ianuarie-28 februarie / Serie de evenimente prilejuite 
de Ziua Culturii Naţionale, în Polonia. Seria a debutat în 
data de 9 ianuarie cu un concert extraordinar de muzică 
contemporană românească susţinut de orchestra 
Filarmonicii din Gorzów Wielkopolskich, avându-l ca solist pe 
flautistul Ştefan diaconu, iar la pupitrul dirijoral pe maestrul 
Cristian Florea. În program, lucrări de George enescu, Cristian 
Florea şi ion dumitrescu. a urmat expoziţia de fotografie 
în aer liber Ceramica de Horezu – Patrimoniul Cultural 
Imaterial al Umanităţii UNESCO, realizată în colaborare cu 
ambasada româniei, institutul Naţional al Patrimoniului şi 
Muzeul Ţăranului român din Bucureşti, în final un eveniment 
dedicat copiilor, cu poveşti româneşti, interpretate de actori 
profesionişti în limba română. 

9 ianuarie-28 februarie / Ziua Culturii Naţionale – Concert 
extraordinar de muzică contemporană românească la  
Filarmonica din Gorzów Wielkopolskich, solist: Ştefan Diaconu, 
dirijor: Cristian Florea 
© Sabra Daici
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editurilor, o serie de cinci întâlniri cu publicul, cu participarea 
scriitorului şi a traducătoarei, evenimente care s-au bucurat 
de un public numeros şi entuziast.

27 februarie-31 martie / Mărţişorul – tradiţii vii: expoziţia de 
pictură Dor de România, ateliere de confecţionat mărţişoare, 
pentru copii, şi o seară cu muzică românească la Cracovia. 
Pe parcursul primelor trei zile au avut loc evenimente 
menite să prezinte diversitatea culturală a româniei şi să 
familiarizeze publicul polonez cu muzica, arta şi tradiţiile 
româneşti şi moldoveneşti. Programul a cuprins expoziţia de 
pictură „dor de românia“, semnată de artiştii basarabeni 
Veronica iftodii şi Gheorghe lisiţa, în spaţiul expoziţional 
al Bibliotecii Voievodale din Cracovia (27 februarie-31 
martie), ateliere de confecţionat mărţişoare, pentru copii 
(28 februarie) şi o seară românească cu dJ Żołnierz, care 
a mixat muzică tradiţională românească, prezentarea unei 
expoziţii de fotografie despre tradiţii româneşti, degustare de 
vinuri şi produse culinare româneşti (1 martie), la Kornet Klub 
din Cracovia. 

MARTIE

1-31 martie / Sărbătoarea Francofoniei. din poziţia de 
preşedinte al GadiF Polonia (Grupul ambasadelor, 
delegaţiilor şi institutelor Francofone), românia – prin institutul 
Cultural român de la Varşovia şi ambasada româniei 
– a derulat un program francofon cu trei componente: 
participarea la Festivalul Filmului Francofon, desfăşurat la 
Varşovia, la Cinematograful Kinolab din cadrul Centrului 
de artă Contemporană Zamek Ujazdowski (proiecţia filmului 
Restul e tăcere, r. Nae Caranfil), realizarea de ateliere pentru 
copii (poveşti româneşti traduse în limbile franceză şi polonă, 
însoţite de lucrări plastice realizate de copiii participanţi, 
pe tematica poveştilor), Seara Gusturilor, o manifestare în 
cadrul căreia fiecare ţară participantă a prezentat produse 
culinare specifice, recognoscibile pe harta gastronomică a 
popoarelor francofone. În 2015, Seara Gusturilor a avut loc 
în saloanele ambasadei româniei. Cu acest prilej, institutul 
a pregătit o expoziţie de fotografie de interior, cu imagini-
simbol pentru cultura română: ceramica de Horezu, aflată 
pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial a unEsCo.

5-6 martie / lansări ale volumului Sistemul politic al României 
contemporane, semnat de istoricul adam Burakowski, 
apărut la una dintre editurile poloneze de profil – Centrul 
Gândirii Politice de la Cracovia, în parteneriat cu institutul de 
Ştiinţe Politice al academiei Poloneze de Ştiinţe. lansările au 
avut loc la Varşovia, la Centrul pentru educaţie al institutului 
Memoriei Naţionale, respectiv la Cracovia, la Centrul 
Gândirii Politice, beneficiind de prezenţa istoricului armand 
Goşu, conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice 
a Universităţii Bucureşti.

7 martie / Proiecţia filmului O vară de neuitat, în regia lui 
lucian Pintilie, la Varşovia. Casa Întâlnirilor cu istoria din 
Varşovia a realizat în 2015 un proiect dedicat Primului război 
Mondial, constând în expoziţia cu titlul Marele Război la 
răsărit şi o serie de întâlniri tematice, însoţite de proiecţii de 
film. În 7 martie, cu sprijinul institutului Cultural român de la 
Varşovia, a fost proiectat filmul O vară de neuitat, în regia lui 
lucian Pintilie.

10-15 martie / Festivalul iei, organizat în colaborare cu 
ambasada republicii Moldova la Varşovia şi Ministerul 
Culturii din republica Moldova, la Muzeul de etnografie din 
Varşovia. Festivalul a cuprins expoziţia Ia – tradiţie şi inspiraţie 
contemporană, în care au fost prezentate piese de port 
popular, create recent, dar şi costume vechi, din patrimoniul 
românesc şi moldovenesc, şi ateliere de brodat şi cusut ii şi 
de împletit mărţişoare.

10 martie-31 mai / Planşă din expoziţia de fotografie „Sibiu 2007 – 
Wrocław 2016, două Capitale Culturale Europene în oglindă“ 
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APRILIE

7-14 aprilie / Colecţia publică/Public Collection la Muzeul de 
artă Modernă din Varşovia. lucrarea semnată de alexandra 
Pirici şi Manuel Pelmuş şi-a propus un dialog cu istoria artei, 
început, mai precis, de la momentul apariţiei muzeului 
public ca instituţie care colecţionează şi arhivează obiecte 
culturale şi reflectează asupra societăţii. ea a pus în discuţie 
ideea de colecţie materială, idee care stă la baza însuşi 
conceptului de muzeu; a actualizat opere şi evenimente 
artistice cheie, prin intermediul a doar câtorva corpuri 
omeneşti, propunând o colecţie imaterială. Pe parcursul 
a opt zile, timp de câteva ore pe zi, vizitatorii Muzeului de 
artă Modernă din Varşovia au putut asista la prezentarea 
colecţiei imateriale, în interpretarea a cinci performeri: Maria 
Mora, Cristina Toma, Beniamin Boar, rolando Matsangos, 
Cristian Nanculescu. Proiectul a avut forma unei acţiuni 
în desfăşurare (ongoing action), în cadrul căreia publicul 
muzeului a putut petrece alături de lucrare un timp liber ales 
şi a putut ieşi sau intra, la momentul dorit. Fără puncte care să 
determine un început sau un sfârşit, corpurile performerilor au 
fost prezente, conştiente, în tensiune şi în interdependenţă, 
devenind nucleul unei colecţii imateriale.

8-11 aprilie / Turneu de lansare a volumului Apropierea de 
Marin Mălaicu-Hondrari, în Polonia. institutul Cultural român 
de la Varşovia împreună cu editura Książkowe Klimaty 

10 martie-31 mai / expoziţia de fotografie în aer liber „Sibiu 
2007 – Wrocław 2016, două Capitale Culturale europene în 
oglindă“. expoziţia, realizată cu sprijinul Primăriei Municipiului 
Sibiu şi Biroului de organizare Wrocław – Capitală Culturală 
europeană 2016, şi-a propus să prezinte două oraşe culturale 
importante pentru ţările cărora le aparţin, din perspectiva lor 
de fostă, respectiv viitoare Capitală Culturală europeană. 

16-20 martie / lansări ale volumului De la Iaşi la Ierusalim 
de leon Volovici, în Polonia. institutul Cultural român de 
la Varşovia a omagiat personalitatea reputatului istoric şi 
umanist român prin organizarea a trei întâlniri cu publicul, 
la Varşovia, Cracovia şi Poznań, pe tema recentei apariţii 
editoriale, cu participarea specială a Hannei Volovici, soţia 
scriitorului, şi a traducătoarei Marta Tórz. Întâlnirea de la 
Poznań (16 aprilie) a fost găzduită de librăria Bookowski, iar 
cea de la Cracovia (20 aprilie) de Centrul Culturii evreieşti 
– Fundaţia Judaica. lansarea de la Varşovia (18 aprilie) 
l-a avut ca amfitrion pe istoricul şi scriitorul adam Michnik, 
în cunoscutul spaţiu de lansări agora. la eveniment a 
participat, de asemnea, Łukasz Galusek, redactorul-şef al 
publicaţiei Herito a Centrului internaţional pentru Cultură de 
la Cracovia, un bun cunoscător al literaturii şi istoriei româniei. 

16-20 martie / Lansarea, la Varşovia, a volumului „De la Iaşi 
la Ierusalim“ de Leon Volovici.  

De la dreapta la stânga: Adam Michnik, Hanna Volovici, 
Marta Tórz (trad.), Łukasz Galusek  

© Sabra Daici

7-14 aprilie / „Colecţia publică“, lucrare semnată de Alexandra 
Pirici şi Manuel Pelmuş, la Muzeul de Artă Modernă din Varşovia. 
Performeri: Rolando Matsangos, Beniamin Boar, Maria Mora, 
Cristian Nanculescu, Cristina Toma  
©Muzeul de Artă Modernă din Varşovia
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de atracţie ale Nopţii Muzeelor, sărbătorită în Polonia în 
16-17 mai. Cu această ocazie, institutul Cultural român 
de la Varşovia a organizat un concert al formaţiei vocal-
instrumentale de muzică veche anton Pann, în programul 
căruia s-au regăsit lucrări de dimitrie Cantemir şi anton Pann, 
un parfum muzical oriental al vremurilor domniei domnitorului 
Brâncoveanu. 

25 aprilie-27 iunie / Studioul poveştilor pentru copii la 
Varşovia. În lunile aprilie, mai şi iunie, institutul Cultural român 
de la Varşovia a realizat o serie de evenimente dedicate 
copiilor români, aparţinând familiilor din diaspora, care 
locuiesc şi lucrează în Polonia. Sub forma unui studio de 
poveşti româneşti, evenimentele au fost susţinute de Teodor 
ajder, artist plastic, filolog şi animator cultural originar din 
republica Moldova, stabilit în prezent la Varşovia. În cadrul 
întâlnirilor, intitulate „Studioul poveştilor pentru copii“, au fost 
alese spre a fi citite poveşti de ion Creangă, Petre ispirescu, 
ioan Slavici şi poveşti populare. Unul dintre studiouri l-a avut 
ca erou pe pinguinul apolodor din minunatele scrieri ale 
lui Gellu Naum, în dorinţa de a marca centenarul naşterii 
scriitorului român. lecturile au fost însoţite de ateliere de 
bricolaj şi desen, având ca sursă de inspiraţie personajele şi 
tematica poveştilor. 

MAI

2-12 mai / Voluntheatre – proiect polono-român, destinat 
elevilor de liceu, la Cracovia. Participanţii la proiect au 
fost liceeni din Varşovia şi Suceava. Cu acest prilej, au fost 
organizate atelierele: „Corpul în acţiune“, „arta umbrelor“, 
„Ceva din nimic“ şi „Spune cu voce tare!“, constituind un 
pretext pentru iniţierea dialogului intercultural, a activităţilor 
comune, lucrului în grup, stimulării creativităţii şi spiritului 
întreprinzător ale tinerilor participanţi. Un rezultat concret 
al întâlnirii a fost pregătirea de către tineri a unui ghid de 
animaţie teatrală, în versiune bilingvă, polono-română, 
care poate fi utilizat la integrarea multiculturală a diverselor 
medii. Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei 
europene, în cadrul programului „erasmus+“. institutul 
Cultural român de la Varşovia a organizat mai multe ateliere 

a promovat o nouă carte românească pe piaţa literară 
poloneză: volumul Apropierea de Marin Mălaicu-Hondrari, 
tradus în limba polonă de dominik Małecki. Scriitorul şi 
traducătorul au participat la trei evenimente de lansare 
a volumului, la Poznań, Wrocław şi Cracovia. Prin cartea 
semnată de Marin Mălaicu-Hondrari, editura a iniţiat o 
serie de proză românească, intitulată „rumuńskie klimaty“ 
(Climate româneşti). Volumul în limba polonă a apărut 
cu sprijinul Centrului Naţional al Cărţii din cadrul iCr, prin 
programul Translation and Publication Support Programme 
(TPS). 

10-19 aprilie / retrospectivă radu Jude la cea de-a XXi-a 
ediţie a Festivalului internaţional de Film „Primăvara filmelor“. 
În cadrul festivalului a avut loc proiecţia filmului Aferim!, 
peliculă cu care radu Jude a câştigat în 2015 Ursul de 
argint pentru cea mai bună regie la Festivalul internaţional 
de Film de la Berlin. Proiecţia a fost urmată de o discuţie cu 
participarea criticului de film Janusz Wróblewski. retrospectiva 
a cuprins filmele: Cea mai fericită fată din lume, Toată lumea 
din familia noastră şi scurtmetrajele Lampa cu căciulă şi O 
umbră de nor. 

24 aprilie-31 mai / Brâncoveanu 300. Tradiţia Continuă – 
expoziţie, prelegere şi ateliere de modelaj şi machetă la 
Wrocław. În continuarea evenimentelor dedicate anului 
Brâncoveanu din 2014, institutul Cultural român de la 
Varşovia a itinerat expoziţia „Brâncoveanu 300. Tradiţia 
Continuă“ la Muzeul de arhitectură din Wrocław, oferind 
publicului polonez ocazia de a se familiariza cu arta şi 
arhitectura brâncovenească, printr-un program complex 
de evenimente. expoziţia a fost vernisată în data de 24 
aprilie în prezenţa unuia dintre autorii ei, Marius Marcu-
lăpădat, decan al Facultăţii de arhitectură de interior din 
cadrul Universităţii de arhitectură şi Urbanism „ion Mincu “din 
Bucureşti, şi a rămas deschisă până la 31 mai. Prezentarea 
expoziţiei a fost însoţită de ateliere de modelaj de ornament 
brâncovenesc şi machetă compoziţie arhitecturală, susţinute 
de arh. Françoise Pamfil şi arh. Crăiţa Frunză, care au presupus 
implicarea studenţilor de la disciplinele artelor plastice şi 
proiectării de arhitectură. Muzeul de arhitectură şi, implicit, 
expoziţia românească au reprezentat unul dintre punctele 
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regia lui adrian Sitaru), concertul acustic aG Weinberger, la 
Baccarat live Music Club, Noaptea filmelor scurte româneşti, 
la Cinematograful de artă Pod Baranami, atelierul de limba 
română pentru începători şi prelegerea despre împrumuturile 
lexicale în şi din limbile minorităţilor naţionale din românia, 
susţinută de dr. Joanna Porawska, la Biblioteca Publică 
Voievodală, ateliere de dansuri regionale, „dacia pentru cei 
mici“ – ateliere pentru copii la Kornet Klub drum bun, Acolo, 
unde vrei să te întorci. Culisele Bucureştiului – întâlnire cu 
olga Bartosiewicz, la Krako Slow Wines, Saşii din Transilvania 

pe teme de cultură şi istorie a româniei, în scopul familiarizării 
participanţilor polonezi cu tematica românească, înainte de 
întâlnirea de la Cracovia cu colegii lor români de generaţie. 
Parteneri: Centrul pentru Cultură Zacisze din Varşovia, 
Uniunea Polonezilor din românia (Suceava) şi Centrul pentru 
Cultură Śródmieście din Cracovia.

14-17 mai / Festivalul Culturii române la Cracovia (FCr). 
FCr este unul dintre evenimentele emblematice pentru 
activitatea institutului Cultural român de la Varşovia, 
ajuns în 2015 la cea de-a Viii-a ediţie. Festivalul a avut un 
program dens, centrat în acest an pe creaţia şi patrimoniul 
minorităţilor culturale din românia. la data de 13 mai  a 
avut loc lansarea volumului Cartea şoaptelor de Varujan 
Vosganian, la Varşovia, la librăria Moda na Czytanie. 
evenimentul a fost organizat în prezenţa scriitorului şi a 
traducătoarei cărţii, Joanna Kornaś-Warwas. la 14 mai, 
Festivalul a fost deschis de concertul de muzică veche 
românească, otomană şi armenească, susţinut de formaţia 
anton Pann, avându-l ca invitat special pe muzicianul 
armean emmanuel Hovhannisyan (duduk, fluiere), la Teatrul 
Groteska. au urmat lansarea volumului Cartea şoaptelor de 
Varujan Vosganian, în prezenţa autorului şi a traducătoarei 
cărţii, Joanna Kornaś-Warwas, prezentarea expoziţiei de 
fotografie dedicată ceramicii de Horezu, patrimoniu cultural 
UNeSCo, la Biblioteca Voievodală din Cracovia, proiecţiile 
de lungmetraje româneşti, la Cinematograful de artă Pod 
Baranami (au fost proiectate filmele Pădurea, în regia lui Siniša 
Dragin, Killing time, în regia lui Florin Piersic Jr. şi Domestic, în 

14-17 mai / Concertul formaţiei Anton Pann, în deschiderea 
Festivalului Culturii Române la Cracovia, edţia a VIII-a, 2015  

© Sabra Daici

14-17 mai / Afiş – Festivalul Culturii Române la Cracovia, ediţia a 
VIII-a, 2015
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minorităţilor naţionale, etnice şi religioase europene, definit 
în sens larg, precum şi al comunităţilor apatride şi excluse 
social. din românia, la conferinţă au participat prof. univ. dr. 
antoaneta olteanu şi prof. univ. dr. Constantin Geambaşu 
de la departamentul de Filologie rusă şi Slavă a Universităţii 
Bucureşti. organizatorii evenimentului au fost importante 
instituţii din cadrul Universităţii Jagiellone: institutul de 
etnologie şi antropologie Culturală, institutul pentru Cultură, 
institutul de Filosofie şi institutul de Studii europene, împreună 
cu Facultatea de limbi şi literaturi Străine a Universităţii 
Bucureşti. 

30 mai-10 iunie / Sărbătoarea Culturii române la Gdańsk – 
două săptămâni de evenimente româneşti la Marea Baltică. 
Împreună cu Teatrul Shakespearian şi alte spaţii culturale – moştenire culturală, identitate, contemporaneitate – 

prezentare susţinută de arhitectul Łukasz Galusek la Centrul 
internaţional pentru Cultură, seara românească la Kornet 
Klub drum Bun, în închiderea Festivalului.

27-31 mai / Conferinţele reputatului istoric de artă radu 
Stern, la Varşovia şi Łódź. În perioada 27-31 mai, istoricul de 
artă radu Stern s-a aflat în Polonia pentru a susţine două 
conferinţe, la Varşovia şi Łódź, de asemenea, ca invitat 
special al Festivalului internaţional de Fotografie Fotofestiwal 
de la Łódź. În data de 27 mai, radu Stern a susţinut la Galeria 
Naţională de artă Zachęta din Varşovia, unul dintre marile 
spaţii de artă contemporană poloneze, prelegerea cu titlul 
Fotografie şi memorie, în care a prezentat succint istoria 
relaţiilor complexe dintre fotografie şi memorie în teoria 
acestui mediu artistic. Începând din 28 mai, radu Stern 
s-a aflat la Łódź, la Festivalul internaţional de Fotografie 
Fotofestiwal, invitat în cadrul programului „Portfolio rewiew“, 
timp de două zile fiind în postura de mentor al tinerilor fotografi 
selectaţi în program, analizând portofolii, dând sfaturi şi soluţii 
artistice. de asemenea, în data de 29 mai, radu Stern a 
susţinut o prelegere despre arta fotografiei, adresată atât 
profesioniştilor, cât şi publicului larg al Festivalului.

27-29 mai / Conferinţa ştiinţifică internaţională „Un patrimoniu 
cultural incomod? Moştenirea culturală a minorităţilor 
naţionale, etnice şi religioase în spaţiul public – mituri, ideologii, 
de(re)construcţii“. Conferinţa a avut ca temă centrală 
problema marginalizării şi a reabilitării patrimoniului cultural al 

14-17 mai / Concert A.G. Weinberger, Festivalul Culturii 
Române la Cracovia, ediţia a VIII-a, 2015  

© Sabra Daici
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lui Silviu Purcărete şi interpretarea Teatrului Naţional „radu 
Stanca“ din Sibiu, în prezenţa ovidiu dranga, ambasadorul 
româniei la Varşovia şi a oficialităţilor din Gdańsk. Programul 
evenimentelor a cuprins, apoi, în detaliu: spectacolul de 
teatru Clear History de Nicoleta esinencu, în interpretarea 
Teatrului Spălătorie din Chişinău; proiecţii de filme de desene 
animate româneşti (Miaunel şi Bălănel), la Teatrul W oknie; 
vernisajul expoziţiei ancăi Munteanu rîmnic, la institutul 
de artă Contemporană „Wyspa“; întâlnirea literară pe 
marginea cărţii Rumun goni za happy-endem (Românul 

din Gdańsk, cu ampla susţinere financiară a Ministerului 
polonez al Culturii, institutul Cultural român de la Varşovia a 
organizat, în perioada 30 mai – 10 iunie, un program intens de 
evenimente româneşti, cel mai mare şi mai complex proiect 
din istoria institutului. Timp de două săptămâni, publicul a 
putut urmări cinci spectacole de teatru, şaisprezece filme 
de lung şi scurtmetraj, filme de animaţie, două concerte, un 
spectacol de dans, prelegeri despre cinematografia, istoria şi 
arta românească, o întâlnire literară, trei expoziţii de fotografie 
şi artă contemporană, demonstraţii de live cooking, patru 
piese de teatru radiofonic, pe texte româneşti. deschiderea 
oficială, din 30 mai, a fost făcută de spectacolul Oidip, în regia 

30 mai-10 iunie / Bach in ShowBiz, proiect Zoli Toth, pe muzică 
de Adrian Enescu, Sărbătoarea Culturii Române la Gdańsk 

© Dawid Linkowski

30 mai-10 iunie / Expoziţia „România multietnică în fotografii din 
secolele al XIX-lea şi al XX-lea, pe tema minorităţilor naţionale din 
România“

30 mai-10 iunie / „Profu’ de religie“, în regia lui Bobi Pricop şi 
interpretarea Teatrului Naţional „Marin Sorescu“ de la Craiova, 

Sărbătoarea Culturii Române la Gdańsk 
©Dawid Linkowski
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a compozitorului, la Teatrul Shakespearian; Sărbătoarea 
gastronomiei româneşti – ateliere culinare, demonstraţii de 
gătit, degustări de mâncăruri şi vinuri româneşti, muzică şi 
dans tradiţionale (invitaţi: ansamblul folcloric „Joc de Ceanu 
Mare“ şi formaţia de muzică populară condusă de Sorin 
Baciu); două reprezentaţii cu spectacolul de teatru Profu’ 
de religie, în regia lui Bobi Pricop şi interpretarea Teatrului 
Naţional „Marin Sorescu“ de la Craiova; prelegerea despre 
arta românească, cu titlul Trei culori. Despre arta României, 
susţinută de Łukasz Galusek; prezentarea expoziţiei România 
multietnică în fotografii din secolele al XIX şi al XX-lea, pe 
tema minorităţilor naţionale din românia (31 mai-10 iunie); 
prezentarea expoziţiei în aer liber Ceramica de Horezu – 
Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanităţii UNeSCo (31 mai-

10 iunie); proiecţii de filme de lungmetraj, la Clubul ŻaK, 
în program: Poziţia copilului (r. Călin Peter Netzer), Marţi 
după Crăciun (r. radu Muntean), Toată lumea din familia 
noastră (r. radu Jude), Cea mai fericită fată din lume  (r. 
radu Jude), Din dragoste cu cele mai bune intenţii (r. adrian 
Sitaru), Roxanne (r. Valentin Hotea), După dealuri (r. Cristian 
Mungiu); proiecţii de filme de lung şi scurtmetraj la institutul 
pentru Cultură, în program: Quod Erat Demonstrandum 
(Q.E.D.) (r. andrei Gruzsniczki), Love building (r. iulia rugină), 
Cai verzi pe pereţi (r. dan Chişu); Kowalski (r. andrei 
Creţulescu), Pui de somn (r. Paul Mureşan), Vaca finlandeză 
(r. Gheorghe Preda), Captivi de Crăciun (r. iulia rugină), 

aleargă după happy-end), semnată de Bogumił luft, fost 
ambasador al Poloniei la Bucureşti; spectacolul de dans Zic 
Zac, de andreea Gavriliu; monodrama Wyjścia (Ieşiri), bazată 
pe texte de Herta Müller, în interpretarea actriţei aleksandra 
Kugacz; prelegerea despre istoria româniei, cu titlul Libertate 
şi democraţie în România contemporană, susţinută de 
istoricul adam Burakowski; proiecţia de gală a filmului Aferim! 
(r. radu Jude), câştigătorul Ursului de argint la Berlinale 2015, 
precedată de o prezentare a cinematografiei româneşti 
contemporane, susţinută de criticul Paweł Biliński, la Teatrul 
Shakespearian; concertul-spectacol Bach in ShowBiz, proiect 
Zoli Toth, muzica adrian enescu, cu participarea specială 

30 mai-10 iunie  / „Oidip“, în regia lui Silviu Purcărete şi 
interpretarea Teatrului Naţional „Radu Stanca“ din Sibiu, la 

Teatrul Shakespearian din Gdańsk, în deschiderea Sărbătorii 
Culturii Române 

© Dawid Linkowski

30 mai-10 iunie / Tradiţii româneşti la Sărbătoarea Culturii 
Române la Gdańsk 

©Dawid Linkowski

30 mai-10 iunie / Spectacolul de dans „Zic Zac“, de Andreea 
Gavriliu, Sărbătoarea Culturii Române la Gdańsk 
© Dawid Linkowski
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Horyzonty“, o iniţiativă dedicată tinerilor profesionişti din 
domeniul cinematografiei dornici să acumuleze cunoştinţe 
pe tema funcţionării pieţei internaţionale a filmului 
(promovare, marketing, vânzări, pitching, networking, 
organizare de festivaluri etc.). atelierele sunt susţinute de 
experţi în domeniu – regizori, producători, agenţi de vânzări, 
programatori de festivaluri, creatori de renume. Un rol 
important şi activ în organizarea atelierelor îl are london Film 
academy, coorganizator, alături de Creative europe desk 
Polska, al evenimentului.

AUGUST

1 august-30 noiembrie / Prezentarea a trei filme româneşti 
în cadrul programului „Kino Tolerancja“ („Cinematograful 
Toleranţa“). Pe parcursul a patru luni, Fundaţia instytut 
równowagi Społeczno-ekonomicznej (Fundaţia „institutul 
pentru echilibru Socio-economic“) din Gdynia a desfăşurat 
un proiect naţional care a tratat fenomenul din ce în ce 
mai accentuat al discursului urii şi acţiunilor discriminatorii. 
În cadrul proiectului, au fost organizate proiecţii de filme, 
însoţite de discuţii şi dezbateri. institutul Cultural român de 
la Varşovia a propus trei filme: Nuntă în Basarabia (r. Nap 
Toader), Decreţeii (r. Florin iepan) şi Italiencele (r. Nap 
Toader). Proiecţiile au avut loc în zece localităţi incluse în 
program: Człuchowo, Kępic, Kwidzyna, Ustki, rzeczenica, 
Gdynia, Giżycko, Koczarek, Szczytno i Węgorzew). 

3 august / spectacolul Hamlet, în regia lui lászló Bocsárdi şi în 
interpretarea Teatrului „Tamási Áron“ din Sfântu Gheorghe, la 
Festivalul internaţional „Shakespeare“ de la Gdańsk. institutul 
Cultural român de la Varşovia este partener constant al 
Festivalului, susţinând şi în 2015 participarea românească 
la această prestigioasă manifestare teatrală europeană. 
Festivalul s-a aflat anul trecut la cea de-a nouăsprezecea 
ediţie şi a prezentat spectacole din Polonia, danemarca, 
Ungaria, Portugalia, românia şi anglia, printre care realizări 
ale unor creatori renumiţi precum luk Perceval, robert 
Sturua sau simbolul britanic al avangardei muzicale, The Tiger 
lillies (The Tiger Lillies perform Hamlet, Teatrul republique din 
Copenhaga). Festivalul a fost însoţit, în mod tradiţional, de 
un program de ateliere, performance-uri, întâlniri cu creatori. 

12 minute (r. Nicolae Constantin Tănase); difuzarea a patru 
piese de teatru radiofonic la radioul Polonez, în program: 
Mircea Eliade (din seria „Biografii excepţionale“), Lecţia de 
eugen ionescu, O noapte furtunoasă de ion luca Caragiale, 
Din viaţa unui sinucigaş permanent (pe texte de emil Cioran).

IUNIE

13 iunie-28 august / expoziţie-eveniment de artă 
contemporană şi concerte rock la Centrul pentru artă 
Contemporană Trafostacja din Szczecin. În data de 13 iunie 
a fost vernisată prima expoziţie monografică din Polonia 
a renumitului artist israelian Gilad ratman, reprezentantul 
israelului la Bienala de artă Contemporană de la Veneţia 
din 2013. Curatorul expoziţiei de la Szczecin a fost Sergio 
edelstein, directorul Centrului pentru artă Contemporană 
(Center of Contemporary art) din Tel aviv. expoziţia a fost 
compusă din patru instalaţii. Cea mai mare dintre ele, Five 
bands from Romania, o instalaţie multimedia, amplasată 
în încăperea principală a Centrului, a reprezentat o 
documentare lărgită a acţiunii artistice pe care creatorul 
israelian a realizat-o în 2011 în românia, cu muzicieni români. 
la vernisaj, alături de Gilad ratman, au fost prezenţi şi o parte 
din muzicienii români care au participat la realizarea lucrării, 
mai precis două dintre cele cinci trupe: loudrage şi Krepuskul. 
În data de 12 iunie, ele au susţinut un performance muzical, 
în două pieţe principale din Szczecin, iar în 13 iunie au avut 
concerte în cadrul Festivalului „Szczecin extreme“. Călătoria 
artiştilor români în Polonia a fost înregistrată şi, împreună cu 
vernisajul şi acţiunile de la Szczecin, va reprezenta baza 
unui film, difuzat ulterior pe postul naţional de televiziune din 
Polonia, partener în proiect. 

IULIE

26-30 iulie / Participarea regizorului Cristi iftime la atelierele 
„Studio Nowe Horyzonty“ din cadrul Festivalului internaţional 
de Film „Nowe Horyzonty“ de la Wrocław. institutul Cultural 
român de la Varşovia a fost pentru a şasea oară partener al 
importantului Festival de Film de la Wrocław, unde a susţinut 
participarea regizorului Cristi iftime la atelierele „Studio Nowe 
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28-29 septembrie / Conferinţa ştiinţifică internaţională 
„românii (valahii) din europa – istorie şi moştenire culturală 
(ius Valachicum)“, la lublin. În 28-29 septembrie, Catedra 
de istorie Medievală a institutului de istorie al Universităţii 
Marie Curie-Skłodowska din lublin, institutul Culturii din 
cadrul Universităţii Jagiellone de la Cracovia, Facultatea de 
istorie a Universităţii adam Mickiewicz din Poznań, împreună 
cu institutul Cultural român de la Varşovia au organizat 
conferinţa cu titlul „românii (valahii) din europa – istorie şi 
moştenire culturală“, având ca scop integrarea mediului 
ştiinţific internaţional, implicat în studierea diferitelor aspecte 
ale problematicii comunităţilor româneşti, şi cooperarea 
universităţilor din ţări diferite în cadrul proiectului internaţional 
de cercetare. la conferinţă au participat specialişti de la 
Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca, Universitatea al. ioan Cuza din iaşi, institutul 
de Studii Balcanice din Serbia, Universitatea Jagiellonă de 
la Cracovia, Universitatea adam Mickiewicz din Poznań, 
Universitatea din Varşovia, Universitatea Marie-Curie-
Skłodowska din lublin, Universitatea Naţională Subcarpatică 
din Ucraina. din românia au fost prezenţi: Marius diaconescu, 
Silvia dana Caciur, Vladimir Constantin Creţulescu, Valentin 
Trifescu, iosif Camară.

OCTOMBRIE

1 octombrie 2015-30 iunie 2016 / institutul Cultural român de 
la Varşovia a iniţiat pentru anul şcolar 2015/2016 un nou curs 
de cultură, istorie şi limbă română, destinat elevilor din liceele 
poloneze. Proiectul reprezintă o continuare a programului 
demarat în anul 2012, realizat deja în trei licee varşoviene. În 
anul şcolar 2015/2016, a fost ales liceul Teoretic nr. Xii „Henryk 
Sienkiewicz“, cu clase specializate de teatrologie-filmologie, 
jurnalism şi istorie. Propus iniţial pentru o singură clasă a 
liceului, chiar de la bun început proiectul a stârnit un larg 
interes şi o dorinţă mult mai mare de participare, astfel încât 
a fost extins la două clase – prima cu profil artistic şi jurnalistic, 
cea de-a doua cu profil de geografie-ştiinţe sociale şi limbi 
romanice. În cadrul cursului săptămânal, elevii au participat 
la ateliere despre imaginea româniei contemporane, istoria 
româniei, cultura română, limba şi literatura română. ei au 

15-29 august / Proiecţii de filme româneşti în cadrul 
programului „Podróże z Filmem“ („Călătorii cu filmul“) de 
la Zagnańsk. institutul Cultural român de la Varşovia a 
susţinut prezentarea filmelor  California dreamin’ (r. Cristian 
Nemescu) şi Nuntă în Basarabia (r. Nap Toader) într-un 
program intercultural de cinema în aer liber, organizat de 
Fundaţia alter edu, la Zagnańsk. Programul a avut ca scop 
familiarizarea locuitorilor din Zagnańsk şi din împrejurimi cu 
filmul şi cultura altor ţări. Proiecţiile gratuite de film au fost 
însoţite de discuţii pe tema diverselor fenomene ce apar 
la intersecţia dintre culturi. Pe lângă peliculele româneşti, 
programul a cuprins filme din Uruguay şi din Chile. 

SEPTEMBRIE 

10 septembrie 2015-8 decembrie 2016 / Ciclu de filme 
româneşti la Clubul Kornet Klub din Cracovia. institutul 
Cultural român de la Varşovia împreună cu Clubul Kornet 
Klub din Cracovia au inaugurat un ciclu de proiecţii de filme 
româneşti, în dorinţa de a oferi tuturor membrilor comunităţii 
româneşti din Cracovia şi polonezilor interesaţi de românia 
şi îndrăgostiţi de limba română posibilitatea de a viziona 
capodopere ale cinematografiei româneşti de dată recentă 
sau mai vechi. Proiecţiile au fost organizate lunar, în regim 
gratuit. Ciclul de filme româneşti a debutat în data de 10 
septembrie cu pelicula Nuntă în Basarabia (r. Nap Toader). 

16-18 septembrie / Turneu polonez al scriitorului Cristian 
Teodorescu la Cracovia, Wrocław şi Varşovia. institutul 
Cultural român de la Varşovia a organizat, împreună cu 
editura amaltea, promovarea în Polonia a volumului lui 
Cristian Teodorescu, Medgidia, oraşul de apoi, printr-o 
serie de întâlniri cu publicul, cu participarea scriitorului şi a 
traducătoarei radosława Janowska-lascar. la Wrocław, 
lansarea volumului a fost însoţită de prezentarea expoziţiei 
de fotografie România multietnică, pe tema minorităţilor 
naţionale din românia, cele două evenimente reprezentând 
componenta culturală a Forumului de Cooperare Polonia – 
românia – republica Moldova, organizat de Centrul pentru 
dezbateri internaţionale de la Wrocław, în data de 17 
septembrie. 
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avut ocazia să se întâlnească, de asemenea, cu profesori 
polonezi de limba şi literatura română, cu jurnalişti, istorici, 
dar şi cu artişti români, care discută cu elevii pe probleme 
specifice domeniului în care activează. Scopul proiectului 
este acela de a promova cultura, istoria şi limba română, 
de a trezi interesul privind românia în rândul tinerilor şi de a 
înlătura stereotipurile negative privind românia şi românii.

1-31 octombrie / În luna octombrie, institutul Cultural român 
de la Varşovia, împreună cu clubul literar-artistic varşovian 
„Jaś i Małgosia“, a organizat o suită de evenimente menite să 

apropie mai mult publicul larg al capitalei Poloniei de cultura 
română şi de românia. Programul a cuprins prezentarea 
expoziţiilor de fotografie Imagini din Bucureştiul evreiesc 
şi România multietnică – pe tema minorităţilor naţionale 
din românia; proiecţii de filme: Bela Lugoşi, vampirul căzut 
(r. Florin iepan), Pădurea (r. Siniša dragin), Killing time (r. 
Florin Piersic Jr.); un bloc de filme scurte: Kowalski (r. andrei 
Creţulescu), Pui de somn (r. Paul Mureşan), Vaca finlandeză 
(r. Gheorghe Preda), Captivi de Crăciun (r. iulia rugină), 12 
minute (r. Nicolae Constantin Tănase); întâlnirea cu istoricul 
adam Burakowski, cu titlul Relaţiile polono-române în epoca 
Ceauşescu, pe tema vizitelor reciproce ale delegaţiilor la 
nivel înalt şi turismului polonez estival la Marea Neagră în anii 
’80; întâlnirea cu Błażej Brzostek, istoric şi cadru didactic al 
Universităţii din Varşovia, autorul remarcabilului volum Paryże 
Innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek / Parisurile 
Altei Europe. Varşovia şi Bucureşti, secolele al XIX-lea şi al XX-
lea; întâlnirea cu Michał Jurecki, istoric al culturii, călător, un 
redutabil specialist al spaţiului cultural şi geografic al europei 
Centrale şi Balcanilor; componenta gastronomică – pe 
tot parcursul lunii, bucătarii clubului au învăţat şi prezentat 
reţete româneşti, publicul putând să guste diversele feluri de 
mâncare specifice gastronomiei româneşti; componenta 
muzicală (muzica tradiţională, jazz-ul, rock-ul, muzica 
electronică ş.a.). Proiectul a avut şi o componentă literar-
lingvistică – în spaţiul clubului au fost dispuse mostre de 
poezie românească contemporană, sub forma unor fluturaşi 
bilingvi (româno-polonă), cu versurile unor importanţi poeţi: 
emil Brumaru, Simona Popescu, angela Marinescu, octavian 
Soviany, ioana Nicolaie, robert Şerban, Claudiu Komartin, 
ileana Mălăncioiu, ioan es. Pop.

7-29 octombrie / Zilele minorităţii turce din românia, la 
Varşovia. În cadrul amplului program de evenimente 
de diplomaţie publică şi culturală cu titlul „În românia, 
împreună“, dedicat minorităţilor din românia, institutul 
Cultural român de la Varşovia şi  Institutul Yunus Emre – 
Centrul pentru Cultură Turcă din Varşovia au organizat, pe 
parcursul lunii octombrie, o suită de evenimente cuprinzând 
întâlniri cu Silvana rachieru, lector univ. dr. la Facultatea 
de istorie a Universităţii Bucureşti, şi Vildan iordache, 
locuitoare a fostei insule ada Kaleh. Subiectul întâlnirilor au 
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(SUa), Maya Sumbadze (Georgia), Ferhat Özgür (Turcia), 
alicja Żebrowska şi Jacek lichoń (Polonia). expoziţia a fost 
însoţită de un catalog bilingv, care a inclus texte ale unor 
cunoscuţi istorici şi specialişti ai artelor vizuale. expoziţia 
a fost vernisată în data de 9 octombrie, cu participarea, 
din românia, a artiştilor eduard Constantin, Nicoleta 
Moise şi Mihaela drăgan, iar în 10 octombrie a avut loc un 
performance realizat de Mihaela drăgan şi elena albu.

20-25 octombrie / literatura română la Festivalul internaţional 
de literatură „Joseph Conrad“ de la Cracovia, cel mai 
important festival de literatură al Poloniei. aflat în acest 
an la cea de-a şaptea ediţie (19-25 octombrie), Festivalul 
s-a derulat sub deviza „împotriva curentului“, un manifest 
îndreptat împotriva tendinţei de reducere a timpului acordat 
lecturii şi a minimalizării importanţei cărţilor. Printre cei 150 
de oaspeţi de seamă polonezi şi străini, alături de Jonathan 
Franzen, Hooman Majd, György Spiró, polonezii Wiesław 
Myśliwski şi Hanna Krall, legenda reportajului polonez, din 
românia a fost prezent Varujan Vosganian, căruia i-a fost 
dedicat un eveniment în data de 20 octombrie. la întâlnirea 
cu publicul, moderată de criticul literar dorota Kozicka, 
a participat, alături de scriitor, traducătoarea în polonă a 
Cărţii şoaptelor, Joanna Kornaś-Warwas. Volumul a apărut în 
2015 la editura Książkowe Klimaty, în seria special dedicată 
literaturii române, „rumuńskie Klimaty“, prin programul 
TPS al Centrului Cărţii. În data de 22 octombrie, în cadrul 

fost confluenţele dintre cultura română şi tradiţiile otomane, 
respectiv povestea şi memoria insulei ada Kaleh, insula de 
pe dunăre acoperită în 1971 de apele lacului de acumulare 
al hidrocentralei Porţile de Fier i, locuită, la acea vreme, în 
bună măsură, şi de etnici turci. Un alt eveniment, care a avut 
loc în data de 27 octombrie, a prilejuit întâlnirea publicului 
varşovian cu muzica lui dimitrie Cantemir, în interpretarea 
extraordinarului muzician Jordi Savall şi a ansamblului 
Hespèrion XXi, prin intermediul concertului înregistrat la 
ateneul român din Bucureşti, în anul 2011.

9-18 octombrie / Filme româneşti la Warsaw Film Festival. 
În perioada 9-18 octombrie, la Varşovia s-a desfăşurat cea 
de-a 31-a ediţie a cunoscutului Festival de Film „Warsaw Film 
Festival“. Ca în fiecare an, programul Festivalului a inclus 
producţii româneşti recente, în diverse secţiuni. În selecţia 
finală s-au regăsit producţiile Chuck Norris vs Communism, 
(r. ilinca Călugăreanu), în Concursul Filmelor Documentare 
şi De ce eu? (r. Tudor Giurgiu), în secţiunea Descoperiri/
Discoveries – comori alese din programul celor mai mari 
festivaluri internaţionale de film. Fiecare dintre ele a fost 
prezentă în Festival prin trei proiecţii urmate de întâlniri şi 
discuţii cu regizorii. 

9 octombrie-29 noiembrie / expoziţia colectivă  Austeria, la 
Galeria de artă Contemporană BWa Sokół din Nowy Sącz. 
În perioada 9 octombrie – 29 noiembrie, Galeria de artă 
Contemporană BWa Sokół din Nowy Sącz, în colaborare 
cu filiala românească a Tranzit.org şi institutul Cultural 
român de la Varşovia, au organizat proiectul româno-
polonez Austeria, cu participarea unor artişti din europa 
Centrală şi de Sud-est, asia şi Statele Unite ale americii. 
expoziţia a fost inspirată de ecranizarea povestirii lui Julian 
Stryjkowski, Austeria, şi a abordat problematica toposului 
culturii regiunilor în contextul artei contemporane. Conceptul 
expoziţiei a fost elaborat de curatoarele anna Smolak 
(Polonia) şi raluca Voinea (românia), printre artiştii implicaţi 
numărându-se: anca Benera & arnold estefan (românia), 
eduard Constantin (românia), Mihaela drăgan şi elena albu 
– muzician (românia), Monika drożyńska (Polonia), aslan 
Gaisumov (Cecenia), agnieszka Kalinowska (Polonia), Yuri 
leiderman (rusia), Nicoleta Moise (românia), ana Prvacki 

20-25 octombrie / Varujan Vosganian şi „Cartea şoaptelor“ la 
Conrad Festival, cel mai important festival de literatură al Poloniei  
© Sabra Daici
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18 noiembrie / Ziua românească la Şcoala de Studii 
Superioare „Łazarski“ din Varşovia. evenimentul s-a 
desfăşurat pe parcursul întregii zile şi a inclus prelegeri 
despre artă, istorie şi limbă română, prezentarea expoziţiei 
de fotografie România multietnică în fotografii din secolele 
al XIX şi al XX-lea, o sesiune de live-cooking şi degustare de 
produse tradiţionale româneşti.

19 noiembrie / Prelegere despre minorităţile din românia 
susţinută de dr. levente Salat (preşedinte al Centrului de 
resurse pentru diversitate etnoculturală din Cluj-Napoca şi 
prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Politice, administrative şi ale 
Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai) la Colegiul 
europei de la Natolin din Varşovia. evenimentul a făcut 
parte din programul „În românia, împreună“ – Program 
de diplomaţie publică şi culturală dedicat minorităţilor din 
românia.

23-28 noiembrie / Proiecţii de scurtmetraje româneşti 
la Festivalul internaţional de Film „etiuda&anima“ de la 
Cracovia. institutul Cultural român de la Varşovia a fost 
partener al Festivalului, susţinând organizarea unei proiecţii 
de scurtmetraje româneşti recente, regizate de andrei 

Festivalului a avut loc proiecţia filmului Le beau danger 
(dedicat scriitorului Norman Manea), în regia lui rené Frölke, 
însoţită de o prezentare a creaţiei scriitorului român, susţinută 
de prof. Kazimierz Jurczak.

22 octombrie-31 decembrie / expoziţia de fotografie Istoria 
uniformei militare româneşti de la 1830 până în prezent, la 
Varşovia. institutul Cultural român de la Varşovia a realizat 
şi organizat expoziţia de fotografie cu titlul Istoria uniformei 
militare româneşti de la 1830 până în prezent, la care a 
colaborat cu Serviciul istoric al armatei, Muzeul Militar 
Naţional „regele Ferdinand i“ din Bucureşti şi direcţia 
informare si relaţii Publice a MapN. expoziţia a fost vernisată 
într-un cadru solemn la Varşovia, în data de 22 octombrie, cu 
prilejul sărbătoririi Zilei Forţelor armate, în prezenţa corpului 
diplomatic, ataşaţilor militari şi reprezentanţilor comunităţii 
româneşti din Polonia.

NOIEMBRIE

7 noiembrie 2015-31 ianuarie 2016 / expoziţia Păcatul. 
Imagini ale păcatului în arta europeană din secolul al XV-
lea până la începutul secolului al XX-lea, la Muzeul Naţional 
din Gdańsk. expoziţia de la Gdańsk a prezentat diversele 
conotaţii şi întruchipări ale păcatului: religioase, sociale, 
politice, filozofice sau care ţin de moravuri, scopul fiind un 
îndemn la reflecţia asupra imaginării păcatului în arta veche 
– în pictură, sculptură şi grafică, totodată la meditaţia asupra 
atitudinilor şi dilemelor morale ale contemporaneităţii. 
expoziţia a cuprins peste 300 de opere de artă remarcabile, 
provenind din muzee poloneze şi străine. Colecţia cea 
mai însemnată a venit din românia şi a aparţinut Muzeului 
Naţional Brukenthal, care a prezentat în expoziţia din Polonia 
42 de lucrări semnate de maeştrii picturii neerlandeze, 
flamande, olandeze, italiene şi germane. Merită amintit 
faptul că pentru prima oară a părăsit Muzeul Brukenthal, 
pentru a fi prezentată în Polonia, perla care este Breviarul 
Brukenthal (achiziţionat în 1786 la Viena şi realizat în Ţările de 
Jos la începutul secolului al XVi-lea, scris pe pergament, cu 
caractere gotice minuscule, împodobit cu miniaturi pictate 
atribuite lui Simon Bening şi Geeraert Hornebaut).

7 noiembrie 2015-31 ianuarie 2016 / Vernisajul expoziţiei 
„Păcatul“. Imagini ale păcatului în arta europeană din secolul al 
XV-lea până la începutul secolului al XX-lea, la Muzeul Naţional 
din Gdańsk  
© Anna Wojdat-Zielińska
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8 decembrie / Ziua Porţilor deschise la ambasada româniei 
şi institutul Cultural român de la Varşovia. Cele două misiuni 
au organizat o zi a porţilor deschise, invitaţi fiind elevii Şcolii 
nr. 220 din Varşovia. Programul a cuprins o vizitare a spaţiilor 
ambasadei, prezentarea activităţii şi specificului muncii 
celor două instituţii-gazdă româneşti, discuţii cu personalul 
lor şi o trataţie cu produse româneşti. la final, elevii au putut 
urmări o selecţie de animaţii româneşti, puse la dispoziţie de 
institutul Cultural român de la Varşovia. Proiectul s-a înscris 
în programul de diplomaţie publică şi culturală derulat 
în parteneriat de ambasadă şi institut, şi a avut ca scop 
principal informarea şi lărgirea cunoştinţelor privind românia 
şi românii în rândul publicului foarte tânăr. 

11 decembrie / Proiecţia filmului Usturoiul, în regia lui lucian 
alexandrescu, la Varşovia, eveniment dedicat comunităţii 
româneşti din Polonia. Proiecţia filmului Usturoiul (r. lucian 
alexandrescu) a fost urmată de discuţii, la ambasada 
româniei. evenimentul a făcut parte din proiectul „În 
românia, împreună“ – Program de diplomaţie publică şi 
culturală dedicat minorităţilor din românia. 

15 decembrie / Proiecţia filmului Decreţeii, în regia lui Florin 
iepan, la Wrocław.  evenimentul a fost unul cu scop educativ, 
destinat exclusiv studenţilor Universităţii din Wrocław şi 
organizat în colaborare cu Centrul regional pentru dezbateri 
internaţionale Wrocław. 

17 decembrie / Concert doina lavric la Varşovia. Institutul 
Cultural român de la Varşovia a organizat în spaţiul 
ProM Kultury din capitala poloneză un recital de muzică 
tradiţională românească susţinut de doina lavric. regia şi 
proiecţiile din concert au fost semnate de aurelia andrei. În 
recitalul de la Varşovia, cântând singură sau însoţindu-se, 
din când în când, de cobză, doina lavric a adus în scenă 
o lume de demult, o lume ce părea uitată. Cântece dintr-
un timp simplu, cântece de care ne aducem aminte chiar 
dacă nu le-am auzit vreodată, cântece vechi cu parfum 
de uitate descântece. eveniment din cadrul proiectului „În 
românia, împreună“ – program de diplomaţie publică şi 
culturală dedicat minorităţilor din românia.

18 decembrie 2015-31 ianuarie 2016 / expoziţie Şerban 
Savu, la Varşovia. institutul Cultural român de la Varşovia 

Creţulescu (Kowalski), Nicolae Constantin Tănase (12 minute), 
Paul Mureşan (Pui de somn), Gheorghe Preda (Prăbuşirea şi 
Vaca finlandeză), Paul Negoescu (Orizont).

27 noiembrie / Sub patronajul institutului Cultural român de 
la Varşovia a avut loc premiera poloneză a filmului Aferim!, 
peliculă cu care radu Jude a câştigat în 2015 Ursul de argint 
pentru cea mai bună regie la Festivalul internaţional de Film 
de la Berlin. drepturile pentru difuzarea filmului pe teritoriul 
Poloniei au fost achiziţionate de aurora Films în primăvara 
anului trecut, filmul intrând, după premiera din noiembrie, în 
reţeaua de distribuţie cinematografică.

DECEMBRIE 

2 decembrie 2015-14 ianuarie 2016 / Ziua Naţională a 
româniei la Varşovia. institutul Cultural român de la Varşovia 
a celebrat  Ziua Naţională prin vernisarea unei expoziţii de 
fotografie, în aer liber, cu titlul „Bucovina – oameni şi locuri“. 
evenimentul a fost organizat împreună cu ambasada 
româniei şi completat de o recepţie în saloanele ambasadei. 
la evenimente au participat membrii corpului diplomatic 
acreditat la Varşovia, înalţi demnitari şi reprezentanţi ai 
instituţiilor poloneze, precum şi comunitatea românească din 
Polonia. Fotografiile au fost semnate de Sorin onişor şi dorin 
Sveduneac, expoziţia a rămas la dispoziţia publicului larg 
până în 14 ianuarie 2016. 

2-6 decembrie / Scurtmetraje româneşti la Festivalul 
internaţional de Filme Scurte „Żubroffka“ de la Białystok. 
la începutul lunii decembrie 2015 a avut loc, la Białystok, 
cea de-a X-a ediţie a Festivalului internaţional de Filme 
Scurte „Żubroffka“. În competiţia pentru cea mai bună 
producţie de scurtmetraj din cadrul secţiunii „okno na 
wschód“ („Fereastră către răsărit“) au fost selectate două 
filme româneşti: Dispozitiv 0068 (r. radu Bărbulescu, 2015), 
şi Tatăl nostru (r. Sergiu lupşe, 2014). Filmele româneşti au 
fost proiectate cu sprijinul institutului Cultural român de la 
Varşovia, care a susţinut participarea regizorilor români la 
Festival, după proiecţii organizându-se sesiuni de întrebări şi 
răspunsuri cu invitaţii români. 
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a susţinut organizarea expoziţiei personale a artistului 
Şerban Savu, Mănăştur, la Galeria dawid radziszewski din 
Varşovia. Proiectul a cuprins o serie de picturi noi, realizate 
special pentru evenimentul varşovian. Tema lor a fost viaţa 
cotidiană la periferia româniei contemporane, unul dintre 
motivele principale ale creaţiei lui Şerban Savu, pe care-l 
dezvoltă consecvent de mai mulţi ani. relatările au avut, 
într-un anumit sens, un caracter universal, situaţiile ilustrate 
putând să se petreacă la fel de bine în Polonia, ca şi oriunde 
altundeva în europa. 

19 decembrie / Concert extraordinar de Sărbători, susţinut 
de Corala „armonia“ din Constanţa, la Białystok. institutul 
Cultural român de la Varşovia a organizat, la Catedrala 
Hagia Sophia din Białystok, un concert extraordinar al 
Coralei „armonia“, sub conducerea dirijorală a arhid. asist. 
univ. iulian dumitru. Programul concertului a cuprins piese 
din repertoriul muzicii sacre ortodoxe, lucrări tradiţionale 
şi colinde. evenimentul s-a bucurat de un public numeros, 
printre care e.S. Jakub, arhiepiscop de Białystok şi Gdańsk, 
clerici ortodocşi, reprezentanţi ai conducerii administraţiei 
locale, care au remarcat extraordinarul talent muzical al 
corului şi calitatea evenimentului. la Jocurile Corale Mondiale 
din 2014, cel mai important concurs destinat ansamblurilor 
corale, Corala „armonia“ a fost desemnat cel mai bun cor 
bărbătesc din lume. 

19 decembrie / Concert Corala Armonia Bialystok la Varşovia  
© Sabra Daici
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care au marcat centenarul Primului Război mondial şi mica 
unire din 24 ianuarie 1859. lansarea a fost menită să atragă 
atenţia publicului asupra aspectelor din istoria română şi 
balcanică din perioada imediat anterioară conflagraţiei. 
Volumul a fost prezentat de egidio Ivetic, conferenţiar în 
cadrul departamentului de ştiinţe ale istoriei, geografiei şi 
antichităţii al universităţii din Padova, care a analizat fiecare 
articol cuprins în această lucrare, considerată drept una de 
referinţă în domeniu. au mai avut intervenţii alberto Basciani, 
reputat specialist în domeniul istoriei statelor balcanice şi 
autorul unei recente sinteze privind statele din această 
zonă, eugenio di Rienzo, profesor la Facultatea de ştiinţe 
politice a universităţii la sapienza din Roma, directorul-
editor al prestigiosului periodic Nuova Rivista Storica, care a 
avut iniţiativa să susţină publicarea acestui volum în seria de 
monografii „Biblioteca della nuova Rivista storica” pe care o 
coordonează; antonio d’alessandri, cercetător în domeniul 
istoriei europei orientale, şi directorul Institutului Român de 
Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia,  Rudolf dinu, 
care s-a referit pe larg la obiectivele şi semnificaţia politicii 
externe a României în anii 1912–1913, precum şi la importanţa 
sistemelor de alianţe de la finele secolului al XIX-lea şi de 
la începutul secolului XX în gestionarea crizei balcanice 
premergătoare Primei Conflagraţii mondiale. a fost prezent 
reprezentantul prestigioasei edituri „dante alighieri“, care 
s-a ocupat de publicarea acestei lucrări de referinţă din 
domeniul istoriei europei de sud–est. Parteneri: universitatea 
Roma tre; società editrice dante alighieri. 

FEBRUARIE

2–18 februarie / expoziţia de măşti şi costume tradiţionale 
de sărbătoare din transilvania, în noua Galerie a Institutului 
Român de Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia. 
expoziţia, realizată de muzeul etnografic al transilvaniei 
şi asociaţia Culturală Zestrea, a prezentat măşti şi piese 
vestimentare specifice portului tradiţional din diferite zone 
ale transilvaniei, fotografii şi filme de arhivă reprezentând 
tradiţii şi obiceiuri legate de practicile de iarnă. Perioada 
expoziţiei a coincis cu cea a desfăşurării Carnavalului de la 
Veneţia şi prin profilul său s-a încadrat pe deplin în peisajul 

IANUARIE

15 ianuarie / „seara mihai eminescu de Ziua Culturii 
naţionale”, la Institutul Român de Cultură şi Cercetare 
umanistică de la Veneţia, în sala “marian Papahagi”. 
Programul a cuprins: vizionarea primului film documentar 
despre viaţa poetului, realizat în 1914. traducerea în limba 
italiană a fost realizată de studenta adriana Runcan. a 
urmat prezentarea fotografică intitulată „oraşele lui mihai 
eminescu ieri şi azi”, o plimbare literară prin oraşele Botoşani, 
Cernăuţi, Iaşi şi Bucureşti, locuri ce poartă amintirea poetului. 
Proiecţia fotografică şi explicaţia imaginilor au fost realizate 
de leonardo Bressanin, enrico Cazzato, Consuela Verdes, 
nicoleta Cheptea şi Raluca leach. serata s-a încheiat cu 
un recital de poezie (olga Patras, Giulia Visentin, Roxana 
Roman) cu acompaniament la vioară de tatiana Gavriliţă. 
la eveniment au participat: lingvista Giuliana Giusti, prof. 
univ. dr. la universitatea Ca’ Foscari, prof. univ. dr. anna 
Cardinaletti, directoarea departamentului de studii 
lingvistice şi literare Comparate de la universitatea amintită, 
ce găzduieşte, din anul 1998, lectoratul de limba, literatura 
şi cultura română, şi studenţi ai universităţii Ca’ Foscari, 
membri ai comunităţilor, parohiilor şi asociaţiilor româneşti 
din regiunea Veneto, scriitori şi poeţi veneţieni. Parteneri: 
universitatea Ca’ Foscari.

22 ianuarie / lansarea volumului „Fra neutralità e conflitto. 
l’Italia, la Romania e le Guerre Balcaniche” la universitatea 
din Padova. Volumul, îngrijit de antonio d’alessandri şi Rudolf 
dinu, cuprinde studiile prezentate în cadrul colocviului „la 
lunga crisi. Italia, Romania e sud–est europeo dal 1908 alla 
pace di Bucarest (1913)”, organizat la Veneţia de Institutul 
Român de Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia (14–
15 iunie 2013). evenimentul a făcut parte din seria proiectelor 
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cultural al oraşului. la vernisajul expoziţiei a participat cercet. 
şt. I dr. tudor sălăgean, directorul muzeului etnografic al 
transilvaniei. Parteneri: muzeul etnografic al transilvaniei; 
asociaţia Culturală Zestrea.

7-13 februarie / spectacolul „Greierele aproape faimos“, 
susţinut de teatrul pentru Copii şi tineret „Gong“ din sibiu, 
în cadrul celei de-a VI-a ediţii a Carnavalului Copiilor de 
la Veneţia, desfăşurat la arsenale di Veneţia. Inspirată din 
fabula Greierele şi furnica de la Fontaine, adaptarea lui 
Florin Grigoraş a fost pusă în scenă de actorii teatrului Gong 

din sibiu. spectacolul s-a jucat în limba italiană. Carnavalul 
Copiilor este un eveniment organizat de Fundaţia Bienalei 
de la Veneţia pentru promovarea culturii, creaţiei artistice şi 
imaginaţiei tinerilor participanţi. România a participat în mod 
consecvent la acest eveniment începând cu anul 2012. 
Parteneri: Bienala de artă de la Veneţia, teatrul pentru Copii 
şi tineret “Gong” din sibiu. 

14 februarie / Concert Enescu 60 în programul oficial al 
Carnavalului de la Veneţia 2015, la ateneo Veneto din 
Veneţia. În fiecare an, Institutul Român de Cultură şi Cercetare 

7-13 februarie / Afiş - Spectacol „Greierele aproape faimos“  
© IRCCU Veneţia 

2-18 februarie / Afiş - Expoziţia „Măşti şi costume tradiţionale de 
sărbătoare din Transilvania“ © IRCCU Veneţia 
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26 februarie / „mobil, uşor, inefabil”. lansarea volumului 
Nova Itinera de lidia are Caverni (prefaţă semnată de 
Franco dionesalvi), în sala de conferinţe “marian Papahagi” 
a Institutului Român de Cultură şi Cercetare umanistică 
de la Veneţia. Volumul a fost prezentat publicului de prof. 
maria teresa secondi mongiello, jurnalistă la Il Gazzettino 
– ediţia de Veneţia, şi de scriitoarea andreina Corso. lidia 
are Caverni este una dintre puţinele poete consacrate ale 
regiunii Veneto, a cărei operă a fost tradusă, parţial, şi în 
limba română. lidia Caverni este o mai veche colaboratoare 
a Institutului Român de Cultură şi Cercetare umanistică de la 
Veneţia, care a găzduit, în anul 2010, lansarea unui alt volum 
al acesteia: Il prezzo dell’abbandono (Preţul abandonului). 

umanistică de la Veneţia a organizat un eveniment dedicat 
programului oficial al Carnavalului de la Veneţia. Pentru 
ediţia 2015, ţinând cont de succesul înregistrat la ediţiile 
precedente, dar şi de faptul că anul acesta se împlinesc 60 
de ani de la moartea marelui violonist, compozitor şi dirijor 
George enescu, Institutul Român de Cultură şi Cercetare 
umanistică de la Veneţia a propus organizarea unei serii de 
concerte omagiale enesCu 60, primul concert fiind susţinut 
de violonistul Vlad maistorovici şi pianista diana Ionescu. 
Parteneri: Vela spa şi ateneo Veneto. 

14 februarie / Afiş – Enescu 60 la Veneţia © IRCCU Veneţia  

2-18 februarie / Expoziţia „Măşti şi costume tradiţionale de 
sărbătoare din Transilvania” cu public participant 
© IRCCU Veneţia

14 februarie / Concert ENESCU 60 la Veneţia: 
Vlad Maistorovici şi Diana Ionescu 
© Aurel Vîrlan
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6-27 martie / expoziţia de pictură „Fragmentarism şi 
identitate urbană” a artistului marius Burhan, bursier „nicolae 
Iorga“, în cadrul programului Institutului Român de Cultură şi 
Cercetare umanistică de la Veneţia de sprijinire a bursierilor 
şi studenţilor români din Italia. aducând în prim-plan teme 
precum pluralismul şi opţiunile culturale, diferenţierile sociale, 
adaptările la actualitate, oraşul ca expresie identitară, 
pluralităţile stilistice, omogenităţile de expresie, factorul 
coagulant (laguna, ca factor de legătură), marius Burhan 
a analizat constituirea unor planuri imprecise ale spaţiului 
redate prin sugestii cromatice difuze sau dense, reprezentând 
colţuri ale realităţii şi impresii subiective şi comunicând modul 
în care sunt înregistrate fragmentele spaţiale.

MARTIE

1-22 martie / expoziţie de pictură şi sculptură semnată de 
Ion Iancuţ şi aurel Roşu în noua Galerie a Institutului Român 
de Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia. Ion Iancuţ 
este pictor, sculptor şi desenator, o personalitate marcantă 
a artei plastice româneşti contemporane. absolvent 
al Institutului de arte Plastice “nicolae Grigorescu” din 
Bucureşti, Ion Iancuţ are o bogată activitate expoziţională, 
atât în ţară (la sinaia, Focşani, Iaşi, timişoara, Bucureşti), cât şi 
în europa şi asia (Italia, olanda, suedia, Germania, Bulgaria, 
fosta Cehoslovacie, Japonia), unde a participat cu expoziţii 
personale sau alături de alţi artişti plastici reprezentativi din 
România. aurel Roşu este un artist plastic contemporan 
cu recunoaştere în ţară şi străinătate, preşedinte a uniunii 
artiştilor Plastici din România – Filiala Bihor şi şef al secţiei de 
artă a muzeului ţării Crişurilor, unde şi-a început activitatea 
din 1990. expoziţia a fost organizată în cadrul parteneriatului 
pe care IRCCu Veneţia îl are cu muzeul ţării Crişurilor din 
Oradea.

6 martie / Conferinţa „literatură, modă, Feminitate” la 
Palatul mocenigo – muzeul Costumului din Veneţia, cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Femeii. Institutul Român de 
Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia în parteneriat 
cu Fundaţia muzeelor Civice din Veneţia a organizat 
la Palatul mocenigo – Centrul de studii şi muzeul de Istorie 
a ţesăturilor şi Costumului conferinţa cu tema „literatură, 
modă, Feminitate”. la evenimentul dedicat domeniului 
modei şi literaturii române şi italiene au participat doina 
lucanu, profesor la universitatea naţională de arte din 
Bucureşti, daniela Baroncini, profesor la universitatea 
din Bologna şi autoarea volumului Moda în literatura 
contemporană, Chiara squarcina, directoarea Centrul 
de studii şi muzeului de Istorie a ţesăturilor şi Costumului, a 
muzeului dantelei de la Burano şi a muzeului sticlei de la 
murano, oana Boşca–mălin, lector la Facultatea de limbi 
şi literaturi străine a universităţii din Bucureşti, specialistă 
în literatură italiană contemporană. evenimentul a fost 
realizat în parteneriat cu Fondazione musei Civici di Venezia 
şi Palazzo mocenigo – museo del tessuto e del Costume di 
Venezia. Parteneri media: Venezianews, un ospite di Venezia 
şi azienda di Promozione turistica della Provincia di Venezia.

6 martie / Afiş – „Literatură, modă, feminitate“  
© IRCCU Veneţia
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25 martie / Prezentarea albumului fotografic „le orme del 
tempo. România / urmele timpului. România” de marco 
sitran, la sediu, în sala marian Papahagi. albumul lui marco 
sitran, care conţine capitolele Iarna comunismului, Bucureşti, 
Origini şi tradiţii, Transilvania, Meserii, Maramureş, Bucovina, 
Delta Dunării, ilustrează câteva dintre cele mai importante 
monumente arhitectonice şi peisagistice din Romania: 
castelele Peleş şi Bran, mănăstirile Voroneţ şi suceviţa, ce 
fac parte din patrimoniul universal unesCo, Cetatea Colţ, 
care se presupune că l-a inspirat pe Jules Verne atunci când 
a scris romanul Castelul din Carpaţi, memorialul victimelor 
comunismului de la sighetu-marmaţiei, hotelul şi biserica 
de gheaţă de lângă lacul Bâlea etc. alături de autorul 
albumului au participat la prezentarea acestuia prof. Grigore 
arbore Popescu şi jurnalistul maurizio Crema.

26-28 martie / Promovarea limbii şi literaturii române în 
cadrul Zilelor Porţilor deschise la universitatea Ca’ Foscari 
din Veneţia. În zilele de 26, 27 şi 28 martie, universitatea Ca’ 
Foscari din Veneţia şi-a deschis porţile publicului larg pentru 
a-şi prezenta oferta educaţională pentru anul academic  
2015/2016, în cadrul manifestării intitulate Open Days – Zilele 
Porţilor Deschise. Pe durata Zilelor Porţilor deschise, la sediul 
central al universităţii, Palazzo Foscari (Ca’ Foscari, dorsoduro 
3246, 30123 Venezia) cei interesaţi să înceapă să studieze 
limba, cultura şi literatură română sau să continue studiile cu 
un masterat, au putut obţine informaţii cu privire la cursurile 
ce au fost activate în cadrul lectoratului de limba, cultura 
şi literatura română care funcţionează în baza acordului 
bilateral încheiat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare 
umanistică de la Veneţia şi universitatea Ca' Foscari din 
lagună. În data de 27 martie, lectorul de limba şi literatura 
română aurora Firţa a susţinut o lecţie orientativă cu titlul 
Limba română – o limbă neolatină, adresată publicului larg, 
dar mai ales elevilor de liceu care doreau să înceapă studiile 
universitare în anul 2015 /2016 şi studenţilor care intenţionau 
să se înscrie la masterat. Cursul, la care a fost prezentă 
Chiara Cavallin, reprezentanta studenţilor lectoratului de 
limba, cultura şi literatura română, a avut loc în Palazzo 
Foscari, sala archivio, etajul II, area linguistica. 

18-21 martie / Participarea actriţei anamaria marinca în juriul 
de selecţie al Ca’ Foscari short Film Festival, la auditorium santa 
margherita din Veneţia. anamaria marinca (n. 1978) este o 
actriţă din România devenită celebră pentru rolul sau din 4 
luni, 3 săptămâni şi 2 zile, filmul lui Cristian mungiu, câştigător 
al Palme d’or. a studiat vioara în copilărie, dar a renunţat 
la muzică în favoarea actoriei. a absolvit universitatea de 
Arte Plastice „George enescu“ din Iaşi. marinca a apărut pe 
scenă în producţii româneşti, dar şi în producţii internaţionale 
cum ar fi Measure for Measure la teatrul naţional din londra. 
În 2007, anamaria marinca a jucat în filmul 4 luni, 3 săptămani 
şi 2 zile al lui Cristian mungiu, producţie care a primit Palme 
d’or-ul la Festivalul de Film de la Cannes şi alte două premii 
(Premiul Cinema şi Premiul FIPResCI). actriţa a apărut şi în 
filmul lui Francis Ford Coppola Youth without Youth, în Boogie 
al lui Radu muntean, iar în 2009 s-a regăsit alături de William 
Hurt şi Julie delpy în distribuţia filmului The Countess, peliculă 
inspirată din viaţa elizabethei Báthory.

21 martie / Concert Enescu 60 la Palatul albrizzi din Veneţia, 
susţinut de pianistul matei Bucur mihăescu. În seria de 
concerte omagiale Enescu 60 organizate cu ocazia împlinirii 
a 60 de ani de la moartea marelui violonist, dirijor, compozitor 
George enescu, Institutul Român de Cultură şi Cercetare 
umanistică de la Veneţia, în parteneriat cu asociaţia 
Culturală Italo–Germană din Veneţia, a organizat la Palatul 
albrizzi cel de-al doilea concert Enescu 60 susţinut de tânărul 
pianist matei Bucur mihăescu. 

6 martie / Conferinţa „Literatură, Modă, Feminitate“ 
© IRCCU Veneţia
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la relaţiile Veneţiei cu europa Răsăriteană în secolele XII–
XVIII, cu abordări întemeiate pe surse inedite şi utilizând 
metodologii inovatoare. tematica, axată pe istorie politico-
diplomatică, economică, culturală, socială a fost încadrabilă 
în orizontul cronologic ce porneşte din „spätmittelalter” şi se 
încheie la finele epocii luminilor. manifestarea ştiinţifică are 
continuitate, cu frecvenţă anuală, şi este definitorie pentru 
rolul Institutului Român de Cultură şi Cercetare umanistică de 
promotor al culturii româneşti de specialitate. Congresul a 
contribuit determinant la diseminarea rezultatelor cercetării 
întreprinse de specialiştii noştri într-un centru universitar şi 

APRILIE

1-15 aprilie / expoziţia foto-documentară „dinamica 
modernizării oraşului portuar Brăila (1830–1930)“, în noua 
Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare umanistică 
de la Veneţia. expoziţia a cuprins imprimate color şi alb-
negru, extrase din presa vremii, facsimile ale documentelor 
oficiale, fotografie de epocă, schiţe, desene, planuri edilitare 
şi industriale şi a fost realizată în colaborare cu muzeul Brăilei 
“Carol I“. Panourile documentare au fost însoţite de texte 
explicative în limba italiană, în măsură să prezinte publicului, 
în succesiunea lor cronologică, etapele modernizării oraşului 
şi portului Brăila, dezvoltarea economică a acestuia, 
dinamica socială, edilitară şi culturală a urbei ce a avut un 
rol important în cadrul procesului general de modernizare a 
României. a fost subliniată şi contribuţia emigraţiei italiene la 
procesul de modernizare a Brăilei şi al României în general 
şi la dezvoltarea progresivă a relaţiilor economice bilaterale 
italo–române, de la unirea din 1859 şi până în perioada 
interbelică, în lumina schimburilor comerciale derulate prin 
portul Brăila. Parteneri: muzeul Brăilei „Carol I“.

17-19 aprilie / susţinerea participării artistului Jean–lorin 
sterian la Presenze at Home Festival din Veneţia. Jean-lorin 
sterian a iniţiat lorgean theatre, primul teatru de apartament 
din România. lansat în 2008, lorgean theatre este în prezent un 
reper al scenei culturale independente româneşti. a găzduit 
de-a lungul anilor piese de teatru şi de dans contemporan, 
ateliere şi experimente artistice, la care au participat, în total, 
peste 1.000 de persoane. În perioada 17–19 aprilie, artistul 
Jean–lorin sterian a fost invitat să participe la prima ediţie 
a Presenze at Home Festival din Veneţia, unde a susţinut o 
lectură şi un spectacol. Parteneri: associazione Culturale 
tabulè.

23-24 aprilie / Congresul internaţional de studii româno–
veneţiene „Veneţia şi europa Răsăriteană în secolele XII–XVIII 
/ Venezia e l’europa orientale tra il tardo medioevo e l’età 
moderna“, la Istituto Veneto di lettere, scienze ed arti di 
Venezia (sala de conferinţe de la Palazzo Franchetti) şi Institutul 
Român de Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia. 
manifestarea ştiinţifică şi-a propus să reunească specialişti 
care au întreprins şi continuă să conducă cercetări privitoare 

23-24 aprilie / Afiş – Congresul Internaţional „Venezia e l’Europa 
Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna Veneţia“  
© IRCCU Veneţia
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contemporane. Compoziţiile lui marcel Voinea sunt create 
în genul basoreliefurilor cu efecte picturale şi grafice de o 
acurateţe fascinantă, sugerând o geometrie ascunsă şi o 
arhitectură posibilă de sorginte bizantină. expoziţia a cuprins 
sculpturi de mici dimensiuni alături de picturi şi desene. 

20 iunie / Cea de-a doua ediţie a „Festivalului del pensiero in /
verso” – festival de poezie italo-română, la Institutul Român de 
Cultură şi Cercetare umanistă de la Veneţia, în cadrul Venice 
art night. Institutul Român de Cultură şi Cercetare umanistă 
de la Veneţia a participat cu evenimente în cadrul Venice 

cultural de notorietate mondială ca Veneţia, spaţiu de 
convergenţă a reprezentanţilor diferitelor şcoli istoriografice, 
de confruntare constructivă a ideilor şi de materializare, prin 
publicaţii şi conferinţe, a muncii depuse în vederea reliefării 
multiplelor faţete ale trecutului istoric comun, din perspectiva 
relaţiilor Republicii veneţiene, ale Peninsulei Italice în general, 
cu spaţiul românesc şi sud-estul european. Parteneri: Istituto 
Veneto di scienze, lettere ed arti, Consorzio per la gestione 
del Centro di coordinamento delle attività di ricerca inerenti 
il sistema lagunare di Venezia, universitatea Ca’ Foscari din 
Veneţia, Centro tedesco di studi Veneziani, Istituto ellenico 
di studi Bizantini e Postbizantini.

MAI

4-25 mai / expoziţia „sacri FaCe” a sculptorului mihai 
ţopescu în mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi 
Cercetare umanistică de la Veneţia, cu ocazia participării 
artistului la expoziţia colectivă „Personal structures” 
organizată de Palazzo Bembo la Bienala de artă de la 
Veneţia 2015. Începând cu anul 2011, Palazzo Bembo 
din Veneţia a iniţiat o serie de manifestări în domeniul 
artei şi arhitecturii contemporane, invitând personalităţi 
de marcă ale lumii artistice internaţionale. alături de 
proiectele proprii, Palazzo Bembo organizează în fiecare 
an şi o participare (ca eveniment colateral) la Bienala de 
la Veneţia. Critica de specialitate defineşte arta lui mihai 
ţopescu ca „fiind o pendulare constantă între creştinism şi 
spiritul laic. originalitatea lucrărilor sale rezidă în combinarea 
extraordinară a substanţei simbolice cu cea seculară, 
ambele fiind formulate într-o dimensiune culturală bine 
ancorată în realitate“. 

IUNIE

10-28 iunie / expoziţia artiştilor vizuali marcel şi Ilarion Voinea 
în mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare 
umanistică de la Veneţia. lucrările de sculptură ale lui 
Ilarion Voinea privesc tematica „actualitatea arheelor” 
găsindu-şi originea în cultura tradiţională românească şi 
în zona experimentală, în deplin acord cu frământările 

10-28 iunie / Afiş – Expoziţie de pictură şi sculptură Marcel şi Ilarion 
Voinea © IRCCU Veneţia
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din Iaşi; Paolo tomasella, Istituto regionale per il patrimonio 
culturale del Friuli Venezia Giulia. manifestarea ştiinţifică 
şi-a propus un dialog real între cercetarea românească şi 
cea italiană din domeniul ştiinţelor socio-umane (istorie, 
filosofie, sociologie, antropologie etc.), precum şi stimularea 
sincronizării cercetării româneşti cu cea europeană, sub 
aspect metodologic şi al conţinutului.

IULIE

2-4 iulie / spectacolul Occident Express după volumul 
omonim de matei Vişniec, pus în scenă de compania teatrală 
Kataplixi teatro la san Pietro in Vincoli din torino. Parteneri: 
Institutul Român de Cultură şi Cercetare umanistică de la 
Veneţia, acti teatri Independenti, asociaţia Bucovina din 
torino, departamentul de limbă şi literatură Română din 
cadrul universităţii din torino, Compagnia di san Paolo. o 
avanpremieră a spectacolului a avut loc la standul României 
în cadrul participării României la salonul Internaţional de 
Carte de la torino 2015, la eveniment fiind prezent şi scriitorul 
matei Vişniec. actori: Francesco Gargiulo, Alessandro 
Lussiana, Anna Montalenti, stefano moretti şi Giulia Valenti; 
Regia: luca Busnengo; asistent regie: mădălina năstase, 
scenografie şi lumini: eleonora diana; Costume: Valentina 
menegatti.

2-5 iulie / Participarea scriitoarei ana Blandiana la cea de 
a XII-a ediţie a Festivalului literar al sardiniei de la Gavoi. 

art night încă din anul 2013. În anul 2015, a organizat o serată 
de poezie româno-italiană, în cadrul căreia a fost prezentată 
şi traducerea în limba română a volumului de versuri 
aparţinând poetului alessandro Cabianca Influssi /Influenţe, 
editura studia, Cluj-napoca 2015, în traducerea scriitorului şi 
poetului ştefan damian. Participanţi: lorenzo Viscidi, natalia 
Bondarenko, alessandro Cabianca,maddalena Capalbi, 
Gianfranco Chinellato, ştefan damian, daniela muti, enzo 
santese, sergio maria serraiotto. Coordonator: enzo santese. 
Parteneri: universitatea Ca’ Foscari din Veneţia şi Primăria 
Veneţiei.

23 - 24 iunie / Conferinţa  internaţională „Civilizaţie românească 
şi identitate europeană. Istorie, cultură, societate“, în spaţiile 
Institutului Român de Cultură şi Cercetare umanistă de la 
Veneţia. alături de tineri cercetători din România, doctoranzi 
ai institutelor academiei Române şi ai universităţilor din 
Bucureşti, Iaşi şi Cluj-napoca, manifestarea s-a bucurat de 
participarea unor universitari şi cercetători străini interesaţi 
de problematica simpozionului ştiinţific, de oportunitatea 
dialogului şi a unui fructuos schimb de experienţă. Participanţi: 
alexandru aioanei, universitatea “alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi; alexandra Baneu, universitatea “Babeş–Bolyai” din 
Cluj-napoca; alexandru Boloş, universitatea “Babeş–Bolyai” 
din Cluj-napoca; sorin Buş, universitatea “Babeş–Bolyai” din 
Cluj-napoca; ettore Cafagna, università di Verona; marius 
Chelcu, universitatea “alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; anton 
Crişan, universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj-napoca; Volkan 
dökmeci, Kırklareli Üniversitesi İstanbul; andrea Fara, università 
della tuscia di Viterbo; Ioana Filipescu, universitatea “Babeş–
Bolyai” din Cluj-napoca; diana marinescu, universitatea 
“Babeş–Bolyai” din Cluj-napoca; Gianluca masi, Institut de 
recherche et d’histoire des textes – section grecque, Paris; 
George mironescu, universitatea “alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi; eugen C. moldovan, universitatea “Babeş–Bolyai” 
din Cluj-napoca; tatiana onilov, academia Română Filiala 
Cluj /Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-napoca; 
Petronela Podovei, universitatea “alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi; oana Pop nicolae, universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj-
napoca; alvin saraci, università Ca’ Foscari di Venezia; Florin 
selegean, universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj-napoca; 
Iuliana stavarachi, universitatea “alexandru Ioan Cuza” 

2-5 iulie / Ana Blandiana la Festivalul Literar al Sardiniei 
de la Gavoi 2015  
© IRCCU Veneţia
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3-24 iulie / expoziţia de scuptură Umbra coaselor şi Steaua 
Polară a artistei daniela nenciulescu, organizată în mica 
Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare 
umanistică de la Veneţia. Prezentând o serie de lucrări 
aparţinând ciclului Umbra coaselor şi Steaua Polară şi Buna 
vestire, daniela nenciulescu a expus în spaţiile Institutului 
Român de Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia o 
serie de sculpturi. acestea au fost însoţite de câteva rafinate 
lucrări de grafică care au subliniat tridimensionalitatea prin 
folosirea suprafeţei de hârtie evidenţiind acţiunea de tăiere 
ca element portant al construcţiei formei. expoziţia a fost 
completată de un mic ciclu de cărţi de artist, în care poeziile 
Florentinei niţă şi Paola Pennecchi au dat glas corpurilor 
mobile din hârtie, împletind strâns cuvinte şi imagini.
evenimentul a beneficiat de patronajul Consulatului General 
al României din milano şi al Centrului Cultural Italo–Român 
din milano, fiind promovat de Fundaţia Culturală memoria 
din Bucureşti. 

22-26 iulie / Participare românească la cea de-a treia ediţie 
a Festivalului „lo spirito della musica” din Veneţia, dedicat în 
special muzicii baroce, prin prezenţa sopranei Rodica Vică. 
soprana Rodica Vică, în acompaniamentul pianistei diana 
Ionescu, a susţinut un concert în cadrul programului oficial al 
festivalului, în data de 22 iulie, în sala apollinee a teatrului la 
Fenice şi a concertat alături de Venetia antiqua ensemble 
din Veneţia, în data de 24 şi 26 iulie, la scuola Grande di san 
Giovanni evangelista din Veneţia.

secondată de traducătorii mauro Barindi şi Bruno mazzoni, 
ana Blandiana a prezentat publicului cel mai recent volum 
de versuri al său, La mia patria A4, şi a recitat câteva poezii 
publicate în limba italiană din volumul mai sus menţionat, dar 
şi în cele anterioare: Il mondo sillaba per sillaba şi Un tempo 
gli alberi avevano occhi. Publicul numeros a fost deosebit 
de receptiv la discursul anei Blandiana, care s-a referit la 
opera sa, la activitatea sa ca membră a societăţii civile 
româneşti după 1989 şi la înfiinţarea memorialului victimelor 
comunismului. Partener în organizarea proiectului a fost 
asociaţia Culturală „l’Isola delle storie“.

22-26 iulie / Afiş – Festival dello Spirito della Musica di Venezia  
© IRCCU Veneţia
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Musica di Venezia 
© IRCCU Veneţia



275

Pordenone au participat, alături de poeta aura Christi, 
traducătoarea Florea maria Pop şi reprezentanta editurii 
Rediviva din milano, Claudia Bolboceanu. Poeta aura 
Christi şi traducătoarea Floarea maria Pop au participat 
Centro Giovani Zanca – sala Brugnacca din sacile la 
evenimentul „Periplu poetic”, întâlnire la care au participat 
şi reprezentanţi ai comunităţii româneşti locale, conducerea 
asociaţiei culturale române G. enescu, reprezentanţi ai 
editurii Rediviva, profesori şi pasionaţi de literatură şi poezie. 
evenimentul a fost organizat în colaborare cu asociaţia 
culturală română “George enescu” din sacile. 

22 septembrie / Conferinţa „octavian smigelschi, artistul, 
omul şi ... Îngerul Păcii” susţinută de prof. univ. dr. nicolae 
sabău, organizată la sediul Institutului Român de Cultură şi 
Cercetare umanistică de la Veneţia. Conferinţa susţinută 
de profesorul nicolae sabău la IRCCu Veneţia, cu titlul 
„octavian smigelschi, artistul, omul şi ... Îngerul Păcii” prezintă 
o latură inedită a activităţii sale, aceea de beneficiar al 
bursei teologului Fraknoi la Roma (1909), de explorare a 
frescei şi a mozaicului din bisericile oraşului de pe tibru dar şi 
din Florenţa, Ravenna şi Veneţia. schiţele elaborate în faţa 
operelor văzute, dar şi fotografiile făcute cu acest prilej i-au 
servit la definitivarea creaţiilor sale de pictură religioasă. 

24 septembrie / Conferinţa „Românişti italieni – italienişti 
români” susţinută la universitatea Ca’ Foscari. În preajma Zilei 

SEPTEMBRIE

2-12 septembrie / susţinerea participării României la Festivalul 
Internaţional de Film de la Veneţia cu filmul Banat (Călătoria) 
al regizorului adriano Valerio, în cadrul secţiunii „settimana 
della critica“. În perioada 2–12 septembrie, a avut loc cea 
de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia. România 
a participat la festival cu filmul „Banat (Il Viaggio)“, selectat 
în cadrul secţiunii „settimana della critica“. actorii principali 
ai filmului sunt edoardo Gabbriellini şi elena Radonicich, în 
timp ce Piera degli esposti şi ştefan Velniciuc interpretează 
rolurile cheie ale poveştii filmului în Italia, respectiv în România. 
Filmările au fost realizate la începutul anului 2015, scene 
importante fiind turnate în România la Voineşti (târgovişte) 
şi pe litoralul mării negre. scenariul filmului poartă semnătura 
lui adriano Valerio şi ezio abbate, scenografia pentru scenele 
din România este realizată de echipa condusă de adrian 
Cristea, iar montajul aparţine lui Cătălin Cristuţiu. „Banat (Il 
Viaggio)” este o producţie a movimento Film, alături de Rai 
Cinema în coproducţie cu ars digital din Bulgaria, Kt Film & 
media din macedonia, Parada Film şi Hi Film din România. 
În data de 4 septembrie, în sala Perla de la Palazzo del 
Casinò din lido di Veneţia a avut loc proiecţia de gală a 
filmului în prezenţa delegaţiei româneşti formată din ştefan 
Velniciuc (actor), Cătălin Cristuţiu (montaj), adrian Cristea 
(scenograf), adrian Pavelescu (producător executiv) şi ada 
solomon (producătorul român al filmului). la eveniment au 
fost prezente peste 400 de persoane, printre care Paolo 
Baratta, preşedintele Fundaţiei Bienalei de la Veneţia, actorii 
edoardo Gabbriellini, elena Radonicich şi Piera degli esposti, 
regizorul adriano Valerio şi scenaristul ezio abbate, alături de 
reprezentanţi al celorlalte case producătoare ale filmului din 
Italia, Bulgaria şi macedonia.

18-19 septembrie / Poeta aura Christi la Festivalul literar 
Pordenonelegge 2015. Institutul Român de Cultură şi 
Cercetare umanistică de la Veneţia, în colaborare cu 
Fundaţia Pordenonelegge, a organizat prezentarea 
volumului „sfera frigului. din infern cu dragoste / la sfera 
del freddo. dall’inferno con amore“, de aura Christi, tradus 
în limba italiană de Floarea maria Pop şi publicat la editura 
Rediviva. la evenimentul organizat la Palatul Gregoris din 

18-19 septembrie / Aura Christi la Festivalul Pordenonelegge 2015  
© IRCCU Veneţia
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europene a limbilor şi a aniversării Zilei limbii Române din 31 
august, Institutul Român de Cultură şi Cercetare umanistică din 
Veneţia, în colaborare cu departamentul de studii lingvistice 
şi Culturale Comparate de la universitatea Ca’ Foscari a 
organizat conferinţa cu titlul „Românişti italieni – italienişti 
români”, în sala archivio din Palatul Foscari (dorsoduro 3246, 
Venezia). Cu această ocazie, profesorii doina derer de la 
universitatea din Bucureşti şi lorenzo Renzi de la universitatea 
din Padova au evocat personalităţi de marcă din domeniul 
studiilor de limbă, cultură şi literatură italiană şi română 
din România şi din Italia. Prof. doina derer a vorbit despre 
şcoala de italienistică din România, iar prof. lorenzo Renzi, 
despre cea de românistică din Italia. la eveniment a 
participat conducerea departamentului de studii lingvistice 
şi Culturale Comparate de la universitatea Ca’ Foscari, 
precum şi studenţi ai acestui centru universitar.

30 septembrie-1 octombrie / Publicarea numărului al 
X-lea 2015 din „Quaderni della Casa Romena di Venezia” 
la editura Institutului Cultural Român. În luna octombrie 
2015 a apărut, la editura Institutului Cultural Român, cel 
mai recent număr, al X-lea, al publicaţiei „Quaderni della 
Casa Romena di Venezia”, intitulat „dialogo interculturale 
mediterraneo – Pontus euxinus”, îngrijit de Prof. univ. dr. 
margareta dumitrescu, coordonatoarea lectoratului de 
limba română de la universitatea din Catania. „Quaderni 
della Casa Romena di Venezia” este una dintre cele două 
publicaţii ştiinţifice ale Institutului Român de Cultură şi 
Cercetare umanistică de la Veneţia, fiind destinată publicării 
comunicărilor, intervenţiilor şi traducerilor prezentate în 
cadrul unor manifestări proprii de tip academico-ştiinţific 
(mese rotunde, conferinţe, colocvii, congrese etc.). numărul 
X/2015 cuprinde comunicările susţinute în cadrul colocviului 
„Dialogo interculturale Mediterraneo – Pontus Euxinus” 
(„dialog intercultural mediterana – Pontul euxin”) organizat 
de Institutul Român de Cultură şi Cercetare umanistică de 
la Veneţia în colaborare cu universitatea din Catania în 
perioada 12–13 mai 2011. Colocviul s-a desfăşurat la sediul 
Facultăţii de litere şi Filosofie a universităţii din Catania şi a 
fost realizat în parteneriat cu Facultatea de litere şi Filosofie 
şi Institutul pentru limba şi literatura Română al universităţii 
din Catania. actualul număr cuprinde comunicările ştiinţifice 

semnate de alexandru Gh. sonoc, nicolae sabău, Barbara 
mancuso, margareta dumitrescu, niccolò mineo, Paolo 
militello, domenico tanteri, mircea anghelescu şi Rudolf dinu.

OCTOMBRIE 

1 octombrie / Conferinţa publică „Reflectarea războiului 
italo-abisinian în opinia publică românească (1935–1936)” 
susţinută de prof. univ. dr. Florin müller la sediul Institutului 
Român de Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia, 
în sala “marian Papahagi”. Războiul italo-abisinian din 
anii 1935-1936 şi, în general, Italia fascistă, au constituit un 
subiect de maxim interes pentru opinia publică din România. 
Italia, fascismul şi personalitatea centrală a acestuia, Benito 
mussolini, au reprezentat, pe parcursul a mai bine de 20 
de ani, subiectul interesului opiniei publice din România. 
Fascismul italian a atras atenţia unor publicaţii foarte diferite 
ca opţiune politico-ideologică, plecând de la cele de centru-
stânga, reprezentate de „adevărul” şi „dimineaţa“, până la 
cele de dreapta, reprezentate de „Cuvântul“, „Calendarul” 
sau „Curentul“. Conferinţa s-a concentrat pe imaginea 
Italiei fasciste şi a conducătorului său, Benito mussolini, într-un 
moment de maximă vizibilitate internaţională a tendinţelor 
expansioniste ale regimului totalitar, în încercările sale de 
a se manifesta ca mare putere occidentală, contrapusă 
democraţiilor reprezentate de Franţa şi anglia. În acelaşi 
timp, campania din etiopia /abisinia (cum era denumită mai 
frecvent în epocă) viza şi câştigarea prestigiului internaţional 
chiar în faţa aliatului ideologic reprezentat de Germania 
hitleristă. toate imaginile concurente asupra pregătirii şi 
desfăşurării războiului african se încadrează într-un vast 
război propagandistic între democraţie şi dictatură, ce va 
conduce, peste numai câţiva ani, la a doua conflagraţie 
mondială. Florin müller este prof. univ. dr. la Facultatea de 
Istorie a universităţii din Bucureşti, fiind specializat în istoria 
contemporană a României, istoria intelectuală şi social-
politică a totalitarismului din România şi europa.

7 octombrie / Prezentarea volumului „Romania, storia e 
cultura” de Keith Hitchins (editura Beit, trieste, 2015), la 
Institutul Român de Cultură şi Cercetare umanistică de 
la Veneţia, sala “marian Papahagi”. Volumul „Romania, 
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În cadrul evenimentului, cartea, ce conţine ample trimiteri 
la zona literaturii şi a istoriografiei române, a fost prezentată 
de către Keith Hitchins, autorul volumului, de marco dogo, 
profesor la universitatea din trieste, departamentul de 
studii umaniste şi de Rudolf dinu, profesor al universităţii 
din Bucureşti şi director al IRCCu Veneţia. Profesorul 
marco dogo a făcut o prezentare a volumului, evidenţiind 
punctele de maxim interes, subliniind importanţa acestei 
excelente apariţii editoriale pentru publicul larg din Italia 
interesat de istoria europei de sud-est şi a României şi pentru 
studenţii, istoricii, cercetătorii, profesorii interesaţi de istoria 
românilor. Profesorul Rudolf dinu a prezentat pe larg cariera 
universitară şi ştiinţifică a profesorului Hitchins, cu ample 
referiri la volumele de istoria românilor semnate de acesta 
şi antonio d’alessandri, cercetător, secretarul asociaţiei 
Italiene de studii sud–est europene, care a rostit mesajul 
de salut din partea departamentului de ştiinţe Politice al 
universităţii Roma tre. la eveniment a fost prezent editorul 
şi traducătorul volumului în limba italiană, Piero Budinich. au 
participat cadre didactice universitare, studenţi, cercetători 
români şi italieni, reprezentanţi ai comunităţii veneţiene, 
precum şi participanţii la colocviul „memorialistica şi literatura 
Primului Război mondial. Paralelisme şi disonanţe“, ce a avut 
loc în datele de 8 şi 9 octombrie, printre care profesorii Ion 
Bulei şi doina derer. Volumul „Romania, storia e cultura” 
reprezintă o apariţie editorială de primă însemnătate pentru 
popularizarea istoriei şi culturii române în Italia, fiind una 
dintre puţinele sinteze de acest tip apărute în ultimii ani în 
peninsulă. 

8-9 octombrie / Colocviul italo-român „memorialistica şi 
literatura Primului Război mondial. Paralelisme şi disonanţe“, 
la universitatea din Padova (8 octombrie) şi în sala “marian 
Papahagi” a Institutului Român de Cultură şi Cercetare 
umanistică de la Veneţia (9 octombrie). Prin maniera în 
care a fost conceput şi prin colaborarea bilaterală pe care 
o presupune, colocviul se înscrie în rândul manifestărilor 
dedicate de ţările membre ale ue, în perioada 2014-2018, 
Centenarului Primului Război mondial. Colocviul a reunit 
istorici şi filologi români şi italieni care au analizat reflectarea 
multiplelor aspecte ale conflictului militar în literatura 
memorialistică (jurnale de front, memorialistica interbelică 

storia e cultura” de Keith Hitchins are o postfaţă a ediţiei 
italiene semnată de alberto Basciani. traducerea în limba 
italiană a apărut, în luna iunie a acestui an, la editura Beit. 
este vorba despre cea mai cunoscută şi mai tradusă sinteză 
de istorie politică şi culturală a ţării noastre de la cucerirea 
romană a daciei până în zilele noastre. Paginile volumului 
ne poartă până la obţinerea independenţei naţionale, de-a 
lungul unui itinerariu sinuos, adesea întrerupt de intervenţii 
străine (romană, otomană, sovietică) şi mai departe, până 
la „comunismul naţionalist” al lui nicolae Ceauşescu, apoi 
după 1989, până la intrarea României în uniunea europeană. 

7 octombrie / Afiş  - Lansarea volumului „Romania, storia e 
cultura“ de Keith Hitchins la IRCCU Veneţia © IRCCU Veneţia
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şi administrative din Bucureşti), lorenzo Renzi (universitatea 
din Padova), Roberto scagno (universitatea din Padova), 
dan octavian Cepraga (universitatea din Padova), Bruno 
mazzoni (şcoala normală din Pisa), marco mondini (Institutul 
italo-germanic de istorie din trento), alessandro Zuliani 
(universitatea din udine). În deschiderea colocviului au luat 
cuvântul profesorul Roberto scagno, preşedintele asociaţiei 
Italiene de Românistică, Cosmin dumitrescu, consul general 
al României la trieste şi profesorul Rudolf dinu, directorul 
Institutului Român de Cultură şi Cercetare umanistică de 
la Veneţia. a urmat prelegerea profesorului Keith Hitchins, 
intitulată „Rolul României în Primul Război mondial“. 
manifestarea a beneficiat de sprijinul Consulatului General 
al României de la trieste şi de colaborarea universităţii din 
Padova.

8-31 octombrie / expoziţia foto-documentară dedicată 
Centenarului Primului Război mondial la Cremona (08-
25 octombrie, la sala alabaldieri del Palazzo Comunale) 
şi Padova (16-31 octombrie, la museo storico della terza 
armata). Reprezentanţa de la Veneţia a organizat itinerarea 
expoziţiei foto-documentare „Românii şi marele Război“ 
dedicată Centenarului Primului Război mondial la Padova 
şi Cremona. Proiectul a fost implementat în anul 2014 şi s-a 
desfăşurat în patru etape (milano, 15-25 iulie 2014; torino, 30 
octombrie – 15 decembrie 2014; Roma, 1 decembrie 2014-
28 februarie 2015 şi trieste, 8-22 decembrie 2014). În 2015 

şi postbelică, literatura având ca tematică evenimentele 
belice, corespondenţa de război, istoria orală) rezultată din 
experienţa directă a participării la operaţiunile de pe frontul 
răsăritean şi de pe cel din nordul şi nord–estul Peninsulei 
Italice. Reunind specialişti de prim rang, români, italieni şi nu 
numai, din domeniul istoriei şi din cel al literaturii, colocviul 
a prilejuit un dialog multidisciplinar adresat atât lumii 
academice, cât şi publicului larg. Colaborarea cu Instituţii 
universitare şi de cultură de primă însemnătate (universitatea 
din Padova, universitatea Roma tre şi associazione Italiana di 
Romenistica) i-a oferit maximă vizibilitate. au participat: Keith 
Hitchins (universitatea din Illinois urbana-Champaign), doina 
derer (universitatea din Bucureşti), Ion Bulei (universitatea 
din Bucureşti), andi mihalache (Institutul de Istorie “a. d. 
Xenopol” din Iaşi), nicolae Constantinescu (universitatea din 
Bucureşti), sorin şipoş (universitatea din oradea), Gheorghe 
negustor (universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj-napoca), 
laura Jiga Iliescu (Institutul de etnografie şi Folclor “Constantin 
Brăiloiu” al academiei Române), Constantin ardeleanu 
(universitatea “dunărea de Jos” din Galaţi), oana Boşca–
mălin (universitatea din Bucureşti), mihai nicoară (muzeul 
universităţii “Babeş–Bolyai” din Cluj-napoca), Jean louis-
Courriol (universitatea din lyon), Ion simuţ (universitatea din 
oradea), adrian niculescu (şcoala naţională de studii Politice 

8-31 octombrie / Expoziţia „Românii şi Marele Război“ la Cremona 
© IRCCU Veneţia

8 octombrie / Expoziţia foto-documentară „Românii şi Marele 
Război“ © IRCCU Veneţia
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Veneţia, care găzduieşte, în fiecare an, o manifestare 
dedicată unui poet român. evenimentul din 17 octombrie 
a reprezentat cea de-a şaptea întâlnire de acest fel, după 
serile de poezie cu nina Cassian din 17 martie 2009, mircea 
dinescu din 9 martie 2010, Ileana mălăncioiu din 12 martie 
2011, matei Vişniec din 20 martie 2012, marta Petreu din  
14 martie 2013 şi Ion mureşan din 25 martie 2014.

NOIEMBRIE

1-30 noiembrie / Publicarea volumului „scritti veneziani” 
de nicolae Iorga, la editura Institutului Cultural Român. este 
vorba despre o antologie ce conţine fragmente scrise de 
istoricul român despre Veneţia şi relaţiile acesteia cu spaţiul 
românesc. apariţia volumului a marcat împlinirea a 75 de 
ani de la moartea istoricului nicolae Iorga şi a 85 de ani de 
la înfiinţarea de către acesta a instituţiei Casa Romena din 
Veneţia. Volumul, îngrijit de istoricul şi academicianul andrei 
Pippidi, nepotul lui nicolae Iorga şi editor al operei acestuia, 
prezintă următoarele capitole: Introduzione (a. Pippidi); 
Nota del traduttore (C. anton); Un viaggio da Venezia alla 
Tana; Venezia e la penisola dei Balcani; Cinque conferenze 
veneziane; Venezia ed i paesi romeni del Danubio fino al 
1600; Che cosa possiamo imparare dalla cultura italiana; 
Paesaggi italiani. Note veneziane; Diario di viaggio; 
Istantanee veneziane; L’Italia vista da un romeno; Sul teatro 
di Goldoni. traducerea din limba română în limba italiană 
a fost realizată de lect. univ. dr. Corina anton, specialistă 
în traductologie şi deţinătoarea unui portofoliu bogat de 
traduceri din limba italiană în limba română şi viceversa.

6-30 noiembrie / expoziţia „Il Bosco di san Francesco – o 
reflecţie către România” a fotografului Beba stoppani, în 
mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare 
umanistică de la Veneţia. Beba stoppani este născută 
la milano şi trăieşte în prezent atât în mexic cât şi în Italia. 
În 1989 a urmat cursuri de fotografie la Institutul european 
de design din milano, începând, totodată colaborarea cu 
studioul fotografic „studio azzurro” din milano. este autoarea 
a numeroase expoziţii personale de fotografie. În 2015, 
expoziţia a fost prezentată la Institutul Italian de Cultură de 
la Bucureşti şi la Pavilionul României de la expo milano 2015. 

expoziţia a fost prezentată în alte două oraşe, la Cremona 
şi Padova. expoziţia intitulată „Românii şi marele Război“ 
şi-a propus să prezinte publicului larg italian implicarea 
românilor şi a României în Primul Război mondial, cu 
ajutorul documentelor de arhivă, a fotografiilor, ilustraţiilor 
contemporane şi a documentelor de presă. din punct de 
vedere tematic, expoziţia a prezentat: situaţia internaţională 
în anul 1914 – izbucnirea războiului; Consiliul de Coroană 
din 21 iulie 1914 şi adoptarea neutralităţii; Reacţia opiniei 
publice faţă de adoptarea neutralităţii; acţiunile desfăşurate 
de taberele pro-antanta şi pro-Puterile Centrale între 
1914 – 1916; marile Puteri (alianţe) şi România în perioada 
neutralităţii; experienţele românilor transilvăneni, bucovineni, 
bănăţeni în primii ani ai Războiului (1914-1916); Consiliul de 
Coroană din 14 august 1916 şi intrarea României în Război; 
perioada beligeranţei (1916-1918); românii din afara 
Regatului României în ultimii ani ai Războiului (1916-1918); 
unirea provinciilor istorice Basarabia, Bucovina, transilvania 
cu România (1918). Parteneri: Primăria din Cremona; museo 
storico della terza armata din Padova.

17 octombrie / Întâlnire cu poeta Ruxandra Cesereanu la 
Bistrot de Venise. Proiectul, axat pe prezentarea volumului 
Venezia dalle vene viola, recent publicat la editura aracne, 
a cuprins discuţii, dialog cu publicul şi lecturi bilingve din 
opera poetei Ruxandra Cesereanu; moderator, traducător 
şi interpret Giovanni magliocco. Prin acest proiect s-a 
continuat parteneriatul început în 2009 cu Bistrot de Venise, 
una dintre locaţiile cele mai în vogă la ora actuală din 

8-31 octombrie / Expoziţia „Românii şi Marele Război“ la Padova  
© IRCCU Veneţia
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pianistul eduard stan, la auditorium san Fedele din milano, 
cu ocazia închiderii participării României la eXPo milano 
2015. Pentru a închide seria concertelor Enescu 60 în Italia, 
Institutul Român de Cultură şi Cercetare umanistică de la 
Veneţia a propus, cu ocazia Zilei naţionale a României, un 
concert la Palazzetto Bru Zane din Veneţia. Concertul a fost 
susţinut de violonista Clara Cernat şi pianistul thierry Huillet. 

DECEMBRIE

1-18 decembrie / expoziţia „ţările Române şi europa 
Răsăriteană în cartografia occidentală a secolelor XVI–XVIII” 
dedicată Zilei naţionale a României, la Palazzo loredan al 
Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti din Veneţia. Proiectul 
a fost menit să prezinte, prin expunerea unor lucrări originale 
de mare valoare artistică şi istorică, conservate în patrimoniul 
muzeal naţional, modul în care erau receptate aspectele 
geografice, hidrografice, demografice, politice, economice 
din spaţiul românesc şi din europa Răsăriteană în cartografia 
occidentală. Coordonatele se regăsesc în operele unor 
maeştri cartografi ca Johann Werner, Giacomo Gastaldi, 
Gerardus mercator, abraham ortelius, Giovanni antonio 
magini, Willem Jansz. Blaeu, Vincenzo maria Coronelli, nicolas 
de Fer, Guillaume delisle, Jacques–nicolas Bellin etc., lucrări 
cu vastă circulaţie în epocă, deopotrivă în mediile culte – 
academii şi societăţi cultural-literare, şcoli, seminarii, colegii 
şi universităţi – şi în centrele de putere ale vremii, în capitalele 
marilor imperii, în cele ale regatelor continentale, la curţile 
suveranilor, deci ale principalilor decidenţi de pe scena 
politică europeană şi mondială. exponatele au provenit din 
patrimoniul muzeului Judeţean argeş din Piteşti. Proiectul 
a beneficiat de consultanţa şi colaborarea directă a prof. 
univ. dr. Grigore arbore Popescu, cercetător senior la Istituto 
di scienze marine din Veneţia al Consiglio nazionale delle 
Ricerche al Italiei.

4-30 decembrie / expoziţia „the light Behind the Wall” a 
artistului dragoş Pătraşcu în noua Galerie a Institutului Român 
de Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia. expoziţia 
a cuprins o instalaţie (obiecte ready–made, desene, 
asamblaje), o serie de 15 desene cu obiecte inserate şi 
cinci panouri pictate în acril, cuprinzând texte cu desene 

Pentru reflectarea expoziţiei a fost realizat catalogul intitulat 
O privire către România – o reflecţie asupra asemănărilor 
dintre cele două ţări: Italia-România. “Il Bosco di san 
Francesco” prezintă fotografii de format mare realizate de 
Beba stoppani între 2010 şi 2012 în Pădurea sfântului Francisc 
din assisi, pădurea milenară şi centrul mistic al Italiei şi al lumii, 
unde natura, istoria şi spiritualitatea se îmbină într-o cale 
solistică, interculturală şi interreligioasă. la vernisaj a vorbit 
reputatul critic de artă Philippe daverio şi a avut loc un recital 
de pian şi vioară. evenimentul a fost însoţit de un catalog în 
limbile română şi italiană. 

27 noiembrie / Concert în seria Enescu 60 la Palazzetto Bru 
Zane din Veneţia cu ocazia Zilei naţionale a României. Cu 
ocazia aniversării a 60 de ani de la moartea marelui violonist, 
compozitor şi dirijor George enescu, Institutul Român de 
Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia a organizat 
o serie de concerte omagiale care au marcat această 
aniversare importantă. Primul concert a fost cel susţinut de 
violonistul Vlad maistorovici şi pianista diana Ionescu în cadrul 
programului oficial al Carnavalului de la Veneţia 2015, cel 
de-al doilea concert a fost susţinut de tânărul pianist matei 
Bucur mihăescu, la Palazzo albrizzi din Veneţia, iar cel de-al 
treilea concert a fost susţinut de violonistul Remus azoiţei şi 

27 noiembrie / Concert „ENESCU 60” cu ocazia Zilei Naţionale a 
României la Veneţia: Clara Cernat şi Thierry Huillet 

© IRCCU Veneţia
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grafică a universităţii de arte “George enescu” din Iaşi. este 
autor a numeroase expoziţii personale în ţară şi străinătate, 
fiind distins cu numeroase premii. 

4-8 decembrie / Concerte susţinute de trio tezaur III la 
Bologna, Regio-emilia, modena, Parma şi Imola cu ocazia 
Zilei naţionale a României. În seria evenimentelor dedicate 
Zilei naţionale a României, Institutul Cultural Român şi 
Institutul Român de Cultură şi Cercetare umanistică de la 
Veneţia au susţinut turneul Grupului trio tezaur III, reprezentat 
de Gavril Chiş – vioară; Ciprian Roman – voce; andrei Băbuţ 
– contrabas; leonard negrea – ţambal; Ciprian negrea 
– acordeon şi Constantin totolici – voce. turneul, intitulat 
Deschide uşa creştine /Că venim din nou la tine, a fost 
organizat cu sprijinul Consulatului General al României la 
Bologna şi al Protopopiatului emilia Romagna – episcopia 
ortodoxă Română a Italiei. Programul a inclus colinde din 
diferite regiuni ale României.

7-20 decembrie / expoziţia „la realtà di Venere” a artistului 
andrei Ciurdărescu – bursier „Vasile Pârvan” la accademia 
di Romania din Roma – în mica Galerie a Institutul Român de 
Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia. Venus este 
o imagine simbol a întregii europe şi emblemă a reperelor 
estetice şi culturale pe întreg parcursul istoriei. modificarea şi 
reconstrucţia acestei forme sculpturale reprezintă un punct 
de pornire pentru investigarea unei infinităţi de forme şi 
imagini în care forţele creaţiei artistice, raportul omului cu 
materialul de lucru precum şi conservarea întâmplării, a 
momentului, ca o modalitate de surprindere a unui natural 
inevitabil, vin să sublinieze şi să certifice o serie întreagă de 
preocupări faţă de reconsiderarea şi reconstrucţia formei 
simbol şi adaptarea sa unui nou context socio-cultural. 
Crizele pe care le-a traversat şi le traversează momentan 
europa motivează analiza unor reconstrucţii de valoare, într-
un context al dinamicii specific post-modernităţii. Proiectul 
expoziţional „la realtà di Venere” reprezintă o cercetare 
de lungă durată pe care andrei Ciurdărescu a întreprins-o 
prin diferite modalităţi de introspecţie vizuală asupra imaginii 
lui Venus. andrei Ciurdărescu, unul dintre artiştii formaţi în 
şcoala de la Cluj-napoca între anii 2003–2014, a obţinut 
bursa “Vasile Pârvan“, acordată de statul român în domeniul 

suprapuse, în pastă groasă. Proiectul a prezentat explorarea 
miezului ascuns al lucrurilor şi întâlnirea, bulversantă şi aparent 
întâmplătoare, cu o realitate mai profundă, prin întâmplări, 
prin oameni, prin lucruri şi în acelaşi timp o rememorare a 
unor stări de spirit dintr-un trecut colectiv. de asemenea, 
a fost descrisă trăirea personală, uneori dramatică, alteori 
ironică (autoironică), a unor mituri (vechi şi moderne) care 
se reflectă ca atare în expresiile contrastante din desenele 
„tactile” în pastă neagră de acril, pe fond roşu sau alb. 
dragoş Pătraşcu (n. 1954) este absolvent al academiei 
de arte “George enescu“, Facultatea de arte plastice, 
decorative şi design din Iaşi, conf. univ. dr. la Catedra de 

1-18 decembrie / Afiş – Expoziţia „ţările Române şi Europa 
Răsăriteană în cartografia occidentală a secolelor XVI-XVIII“  
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corespondenţa deosebit de bogată a bunicului său cu 
numeroase personalităţi politice, literare, istorice, din lumea 
artelor, dar şi cu oameni simpli. discursul Corinei anton s-a 
concentrat pe analiza stilistică a prozei lui nicolae Iorga. 
Publicul s-a arătat interesat de activitatea marelui istoric, 
formulând mai multe întrebări.

14 decembrie / simpozionul „traducerea din limba română 
în limba italiană. Provocări, proiecte, perspective (3 x P)“, în 
sala „marian Papahagi“ a Institutului Român de Cultură şi 
Cercetare umanistică de la Veneţia. Proiectul a luat forma 
unui mini-simpozion (două mese rotunde, o dezbatere şi un 
atelier de traducere) dedicat traducătorilor şi traducerilor din 

artelor vizuale. locuind la Roma, şi-a continuat proiectele 
de cercetare artistică ce sunt în strânsă legătură cu realităţi 
culturale contemporane care subliniază acele raporturi 
subtile ale spaţiului şi ale schimburilor între om şi natură, între 
om şi spaţiu, prin reconsiderări ale realităţii imediate. 

11 decembrie / Institutul Român de Cultură şi Cercetare 
umanistică de la Veneţia a organizat prezentarea volumului 
Scritti veneziani de nicolae Iorga, publicat la editura 
Institutului Cultural Român, cu ocazia împlinirii a 75 de ani 
de la dispariţia istoricului nicolae Iorga şi a 85 de ani de la 
înfiinţarea de către acesta a Casei Române din Veneţia. În 
cadrul evenimentului aniversar au vorbit profesorii andrei 
Pippidi şi Bianca Valota Cavallotti, urmaşi ai marelui istoric 
nicolae Iorga, şi traducătoarea Corina anton. Volumul, îngrijit 
de istoricul andrei Pippidi, conţine următoarele capitole: 
Introduzione (a. Pippidi); Nota del traduttore (C. anton); 
Un viaggio da Venezia alla Tana; Venezia e la penisola dei 
Balcani; Cinque conferenze veneziane; Venezia ed i paesi 
romeni del Danubio fino al 1600; Che cosa possiamo imparare 
dalla cultura italiana; Paesaggi italiani. Note veneziane; 
Diario di viaggio; Istantanee veneziane; L’Italia vista da un 
romeno; Sul teatro di Goldoni. traducerea din limba română 
în limba italiană a fost realizată de lector univ. dr. Corina 
anton (universitatea Bucureşti), specialistă în traductologie 
şi deţinătoarea unui portofoliu bogat de traduceri din limba 
italiană în limba română şi viceversa. au luat cuvântul prof. 
univ. dr. andrei Pippidi, membru corespondent al academiei 
Române, prof. univ. dr. Bianca Valota Cavallotti, preşedinte 
onorific a Comisiei Internaţionale pentru Istoria slavilor din 
cadrul Comitetului Internaţional pentru ştiinţele Istoriei şi 
Corina anton, lector universitar în cadrul departamentului 
de lingvistică Romanică, limbi şi literaturi Iberoromanice 
şi Italiană al universităţii din Bucureşti şi experimentată 
traducătoare din limba română în limba italiană şi viceversa. 
Prof. Bianca Valota s-a referit la fragmentele din volum în 
care marele istoric prezintă aspecte de viaţă cotidiană din 
Veneţia, mai cu seamă în acestea fiind vizibilă afecţiunea 
istoricului pentru oraşul din lagună. Prof. andrei Pippidi, care 
este şi editorul scrierilor lui n. Iorga, a accentuat vastitatea 
operei, arătând necesitatea de a publica acele studii, 
epistole etc. rămase în manuscris şi menţionând, mai ales, 

11 decembrie / Coperta volumului „Scritti Veneziani“ 
de Nicolae Iorga
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gălăţene şi în cadrul panoramei picturii tradiţionaliste din 
România Vechiului Regat. Catalogul expoziţiei a fost realizat 
în parteneriat cu co-organizatorul italian. Fişele tehnice ale 
lucrărilor aflate în patrimoniul muzeului de artă Vizuală din 
Galaţi, articolul introductiv privind prezenţa şi activitatea lui 
antonio Zumino în România şi co-curatorierea expoziţiei au 
fost asigurate de mariana Cocoş, muzeograf şi critic de artă. 
selecţia materialului conservat în Italia, redactarea fişelor 
tehnice, a exegezei operei artistului, a notelor şi comentariilor, 
traducerea textelor din limba română în limba italiană 
au fost realizate de arh. dr. Paolo tomasella. Prelucrarea 
materialului foto, paginarea textelor şi layout-ul catalogului 
pentru predarea la tipar au fost realizate de expertul în 

limba română în limba italiană, acestea din urmă fiind unul 
dintre pilonii cei mai importanţi ai strategiei de promovare 
a literaturii, istoriei şi culturii române în afara graniţelor ţării. 
evenimentul i-a reunit pe cei mai de seamă specialişti în 
traducerea de texte literare, istorice, ştiinţifice din limba 
română în limba italiană. au participat Roberto merlo, 
profesor de limba şi literatura română la universitatea din 
torino şi traducătorul Gabrielei adameşteanu, al doinei Ruşti 
ş. a., dan Cepraga profesor de limba şi literatura română la 
universitatea din Padova şi traducător, anita Bernacchia, 
traducătoarea lui norman manea în limba italiană, mauro 
Barindi, traducătorul, alături de Bruno mazzoni, al anei 
Blandiana, maria luisa lombardo, traducătoarea lui Filip 
Florian, Clara mitola, traducătoarea lui Ioan es. Pop. În 
deschidere a luat cuvântul Bogdan Popescu, directorul 
Centrului naţional al Cărţii, care a prezentat programele 
Institutului Cultural Român pentru susţinerea traducerilor. 
au mai participat doctoranzi şi masteranzi precum şi două 
bursiere “nicolae Iorga“: Vanina narcisa Botezatu şi Cristina 
Gogianu.

19 decembrie 2015-15 februarie 2016 / expoziţia de pictură, 
grafică şi desen „antonio Zumino (1864–1927) un artist friulan 
între Italia şi România“, la Galeria spazio d’arte “Ciro di Pers” 
din majano (ud). expoziţia a prezentat publicului cele mai 
importante lucrări ale lui antonio Zumino, originale (pictură de 
şevalet, desen, acvaforte, acvatintă, xilogravură), conservate 
în patrimoniul diecezei şi al municipalităţii din majano, şi copiile 
de înaltă calitate a 14 lucrări, imprimate digital pe pânză de 
bumbac întinsă pe şasiu de lemn de brad, în culori ce reproduc 
cu fidelitate originalul, după originalele aflate în colecţia 
muzeului de artă Vizuală din Galaţi, opere ce ilustrează în 
mod sugestiv rolul şi locul artistului în cadrul picturii româneşti 
din răstimpul 1886–1916. Curatorii expoziţiei au fost arh. dr. 
Paolo tomasella, ca reprezentat al co-organizatorilor italieni, 
şi criticul de artă mariana Cocoş (muzeograf la muzeul de 
artă Vizuală din Galaţi). În deschiderea expoziţiei, la Galeria 
spazio d’arte “Ciro di Pers” din majano, directorul muzeului de 
artă Vizuală din Galaţi, lector univ. dr. dan Basarab nanu, a 
ţinut o prelegere privitoare la activitatea lui antonio Zumino în 
cursul îndelungatei sale şederi în România şi, nu în ultimul rând, 
a importanţei moştenirii sale artistice în viaţa culturală a urbei 19 decembrie 2015-15 februarie 2016 / Afiş – Expoziţie Antonio Zumino 

© IRCCU Veneţia
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şevalet, cât şi în grafică, acvaforte, acvatintă, xilogravură, 
predând totodată lecţii private de desen şi pictură în ulei. 
Printre elevii săi s-a numărat artista lola schmierer Roth. 
antonio Zumino este un artist reprezentativ deopotrivă pentru 
Italia şi România, un exponent al picturii tradiţionaliste care 
ilustrează în mod sugestiv evoluţia artelor vizuale româneşti, în 
drumul lor către modernitate, în cosmopolitele oraşe porturi 
dunărene Galaţi şi Brăila.

grafică computerizată Fabio amodeo. Costurile de tipărire a 
catalogului în Italia (250 exemplare) au fost asigurate integral 
de Primăria oraşului majano, co-organizatoare a expoziţiei. 
antonio Zumino (1864–1927), originar din majano (regiunea 
Friuli, Italia), s-a format ca pictor la accademia di Belle arti 
din Veneţia, apoi a ajuns în România, la 22 de ani, ca urmare 
a unor angajamente de execuţie a picturii murale din diferite 
lăcaşuri de cult şi edificii laice. a locuit vreme de aproape 32 
de ani la Galaţi şi Brăila, unde a excelat atât în pictura de 

1-18 decembrie / Expoziţia „ţările Române şi Europa Răsăriteană 
în cartografia occidentală a secolelor XVI-XVIII“  
© IRCCU Veneţia
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26 ianuarie / Colaborare cu Ambasada României la Viena cu 
ocazia recepţiei organizate pentru aniversarea a 156 de ani 
de la Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru 
Ioan Cuza (24 ianuarie 1859). Programul muzical al serii a fost 
susţinut de Michael Roth (pian) şi Lili Adam (violă). 

FEBRUARIE

6-28 februarie /Expoziţia de pictură „Spectru“ a artistei Ana 
Necolau la Galeria Institutului Cultural Român de la Viena. 
Vernisajul a avut loc în prezenţa artistei şi a curatorului Ana-
Daniela Sultana. Selecţia a cuprins opt lucrări recente de 
inspiraţie cubistă şi suprarealistă, realizate în ulei pe pânză şi 
tehnică mixtă. 

19 februarie-21 septembrie / În cadrul programului 
„Cinemateca Română din Viena“ au fost proiectate periodic 
filme reprezentative pentru cinematografia românească 
evocându-se valori culturale româneşti prin intermediul 
producţiilor video. La sala de proiecţii de la sediul Institutului 
Cultural Român de la Viena au fost prezentate filmele De ce 
trag clopotele, Mitică? (r. Lucian Pintilie, 1981), O vară de 
neuitat (r. Lucian Pintilie, 1994), După-amiaza unui torţionar (r. 
Lucian Pintilie, 2001) – în perioada 2014-2015 a fost proiectată 
integrala filmelor lui Lucian Pintilie – şi Eu când vreau să fluier, 
fluier (r. Florin Şerban, 2010), cu sprijinul Centrului Naţional 
al Cinematografiei şi DACIN SARA (Drepturi de Autor în 
Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români 
din Audiovizual), precum şi documentarele Mănăstiri din 
Bucovina (r. Ion Bostan) şi Spirit şi spaţiu baroc (r. Doru Cheşu) 
reunite sub titlul „Valori ale patrimoniului românesc“, Enescu – 
la răspântie de vremi (regia şi imaginea: Nicolae Mărgineanu, 
scenariul şi comentariul: Ada Brumaru), cu sprijinul Studioului 
Video Art. Proiecţia specială a unor reportaje din seria 
difuzată de postul austriac Servus TV KulTOUR mit Holender a 
cuprins reportajele Bucureşti între Hohenzollern şi Ceauşescu, 
Palatele regale ale României şi istoria lor, Oraşul cultural şi 
universitar Cluj-Napoca şi Valoarea unei viori. Cu ocazia 
încheierii mandatului lui Ioan Holender de director artistic al 
Festivalului Internaţional „George Enescu“ din Bucureşti, a 
fost difuzat spectacolul muzical din data de 26 iunie 2010 

IANUARIE

15 ianuarie /Concert susţinut de „Vienna Classic Duo“ cu 
ocazia Zilei Culturii Naţionale. Evenimentul s-a desfăşurat 
la Palais Schönborn (Museum of Young Art Vienna) şi a 
marcat, totodată, finisajul expoziţiei „Add to Address Book“ 
a artistei Mirela Trăistaru. „Vienna Classic Duo“ este format 
din Sorana Gâtlan (vioară) şi Petra Pogády (pian). Programul 
concertului a cuprins lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Frédéric Chopin şi Vittorio Monti, alături de dansurile populare 
româneşti compuse de Béla Bartók. Partener: Ambasada 
României la Viena. 

15-18 ianuarie / Standul României din cadrul târgului 
internaţional de turism Ferien-Messe Wien, prezenţă 
organizată de Biroul de promovare şi informare turistică al 
României la Viena. La standul României au fost prezentate 
expoziţii de artă populară şi ateliere de creaţie în cadrul 
cărora meşteşugari populari au realizat sculpturi din lemn, 
păpuşi tradiţionale româneşti şi ouă încondeiate. Pe lângă 
atelierele de creaţie, la standul României au avut loc zilnic 
reprezentaţii de muzică folclorică din judeţul Maramureş. De 
asemenea, pe scenele târgului s-au desfăşurat spectacole 
de dans popular şi muzică folclorică, precum şi un concert 
al naistei Oana Lianu. Institutul Cultural Român de la Viena a 
promovat prezenţa românească la târg.

22 ianuarie / „Ecuaţii poetice: C+B+L= V³“ la quartier21/
MuseumsQuartier, eveniment organizat în colaborare cu 
quartier21 (MuseumsQuartier) şi Labyrinth (Asociaţia de 
Limbă Engleză a Poeţilor Internaţionali din Viena). Poetul 
român Nicolae Coande, aflat la MuseumsQuartier din Viena 
ca rezident în cadrul programului Writers-in-Residence al 
Quartier21 şi invitaţii săi Hanane Aad şi Peter Waugh au citit 
fragmente din volumele proprii de poezie, în limbile germană, 
română, engleză şi arabă. Lecturile au fost acompaniate de 
muzică live în interpretarea saxofonistului Sandro Miori. 
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care a marcat încheierea mandatului lui Ioan Holender 
de director al Operei de Stat din Viena. 400 de persoane 
au vizionat în perioada februarie – septembrie filmele din 
programul RKi Wien: Rumänisches Kino in Wien.

27-28 februarie / Sărbătoarea Mărţişorului, la sediu. Copiii 
şi-au putut antrena creativitatea participând la ateliere de 
realizare de mărţişoare textile şi pe etamină cu model de 
inspiraţie românească. Sediul institutului a găzduit un târg 
de mărţişoare în cadrul căruia au fost expuse lucrările unor 
artizani care promovează acest obicei românesc în Austria. 
Totodată, publicul a putut urmări în timp real etapele de 
creare a obiectelor expuse. Un element inedit a constat 
în prezentarea mărţişoarelor realizate prin tehnica scrisului 
pe boabe de orez. Manifestări realizate în colaborare cu 
Asociaţia Culturală „Kabaitan“. 

MARTIE

3-12 martie /  „Fe“, expoziţie Iulian Ignat la Galeria Institutului 
Cultural Român de la Viena. Expoziţia a reunit 22 de fotografii 
alb-negru, realizate exclusiv prin procedeele fotografice 
clasice: film, developare şi printare în camera obscură. 
Modelele portretizate provin în cea mai mare parte din 
lumea artelor: teatru (Ilinca Goia, Delia Nartea), muzică 
(Petra Acker, Anca Pop) şi design vestimentar (Andra 
Andreescu, Codruţa Teslăraşu). 

5 martie / Recital de pian Matei Rogoz. Seria concertelor 
organizate la sediul Institutului Cultural Român de la Viena 
a debutat cu un program care a cuprins lucrări de George 
Enescu, Ludwig van Beethoven şi Franz Liszt. Evenimentul s-a 
înscris în programul „Enescu şi Viena“ derulat de Institutul 
Cultural Român de la Viena pe parcursul anului 2015, care a 
cuprins o serie de manifestări cu rolul de a prezenta publicului 
opera şi biografia compozitorului român.

5-28 martie /„If Lovin’ You Is Wrong“, proiect de artă 
contemporană găzduit de galeria Schleifmühlgasse 12-
14 din Viena. Expoziţia a cuprins o instalaţie de sunet 
prezentând un spectacol de teatru radiofonic în 12 părţi. 
Conceptul curatorial a fost dezvoltat de Cristina Bogdan 
(România) împreună cu Diego Marcon (Italia), iar realizarea 

tehnică a fost asigurată de Claudiu Vlad Ursache (România) 
şi Daniel Witurna (Austria). În data de 21 martie a avut loc 
atelierul intitulat „On Air“, având ca punct de plecare 
proiectul dezvoltat de Cristina Bogdan şi Diego Marcon. 
Copii cu vârste cuprinse între 4 şi 10 ani au avut ocazia să 
participe la crearea unui spectacol de teatru radiofonic, sub 
coordonarea a două dintre artistele permanente ale galeriei, 
Astrid Sodomka şi Maria Grün. „If Lovin’ You Is Wrong“ a fost 
susţinut de Institutul Cultural Italian de la Viena, Cancelaria 
Federală a Austriei şi Wien Kultur – Secţia Culturală a Primăriei 
Viena. 

7 martie / „Ein Platz im Leben“, concert de muzică clasică 
la Sala Ehrbar a Conservatorului Prayner din Viena. Soprana 
Nicoleta Radu a fost acompaniată de Erina Nakasaku 
(pian), Nikola Djoric (acordeon), Oleg Dergilev (chitară) 
şi Yury Revich (vioară). Programul serii a cuprins compoziţii 
de Johannes Brahms, Manuel de Falla, Benjamin Britten, 
Carlos Gardel, Astor Piazzolla şi Franz Lehár. Concertul 
a fost organizat în beneficiul Asociaţiei pentru Persoane 
cu Sindromul Down şi alte Dizabilităţi din Austria şi a fost 
promovat de Institutul Cultural Român de la Viena.

19 martie / Recital Vali Răcilă în cadrul Open House Blues 
Session în deschiderea Festivalului Vienna Blues Spring. Vali 
Răcilă a concertat pe scena Reigen-Live din Viena alături 
de invitaţi de renume din Austria şi muzicieni internaţionali. 
Recitalul a avut loc în cadrul Open House Blues Session în 
deschiderea Festivalului Vienna Blues Spring 2015 (20 martie 
– 30 aprilie). Prezenţa lui Vali Răcilă la Viena a fost sprijinită 
de Asociaţia Culturală „Kabaitan“.

19-20 martie / Lecturi la Viena din romanul de debut al 
autoarei Ursula Ackrill Zeiden, im Januar / Codlea, în ianuarie. 
Volumul a fost prezentat pe 19 martie la Institutul de Istorie 
Est-Europeană a Universităţii din Viena, discuţia cu publicul 
fiind moderată de profesorul Oliver Jens Schmitt. În data de 
20 martie a avut loc o lectură urmată de o dezbatere cu 
publicul, la clubul de jazz Porgy&Bess, în cadrul Festivalului 
Internaţional de Literatură „Wortspiele“. Lecturile susţinute de 
Ursula Ackrill la Viena au făcut parte dintr-un amplu turneu 
de prezentare a romanului Zeiden, im Januar / Codlea, 
în ianuarie în spaţiu de limbă germană, care a cuprins 
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Materialul cuprinde imagini realizate de fotograful austriac 
Matthias Schickhofer într-o expediţie prin ultimele păduri 
seculare din Europa, printre care şi Parcul Naţional „Retezat“, 
Parcul Naţional „Semenic“ şi Parcul Naţional „Domogled“. 
Evenimentul a inclus o prelegere despre parcurile naţionale 
şi rezervaţiile naturale din România susţinută de Simion 
Giurcă, directorul Biroului de informare şi promovare turistică 
al României la Viena. Eveniment organizat în colaborare 
cu Biroul de informare şi promovare turistică al României la 
Viena şi cu sprijinul galeriei de artă contemporană FIVE PLUS 
ART Gallery din Viena.

17 aprilie-28 mai / Expoziţia „Opus 5 – Soleil de l’Est – 
Incursiuni în pictura contemporană românească“ la Galeria 
Institutului Cultural Român de la Viena. Expoziţia, organizată 
în colaborare cu Asociaţia Soleil de l’Est, a reunit lucrări 
semnate de artiştii Robert Köteles, Corneliu Vasilescu, Cristian 
Sida, Dan Cioca şi Mariana Cinteanu. Vernisajul a avut loc 
în prezenţa pictorului Dan Cioca şi a cuprins prezentarea 
albumului Présences de la peinture contemporaine roumaine 
en France avec Soleil de l’Est (Editura Institutului Cultural 
Român, 2013) şi a volumului Dan Cioca: album monografic 
(Editura Institutului Cultural Român, 2014). Expoziţia a fost 
prezentată în variantă extinsă la Bratislava, în perioada 16 
iunie – 16 iulie, fiind organizată de Institutul Cultural Român 
de la Praga.

evenimente la München, Berlin, Frankfurt, Köln, Stuttgart 
şi Salzburg. Manifestările de la Viena au fost realizate în 
parteneriat cu editura Wagenbach, Institutul de Istorie Est-
Europeană al Universităţii din Viena, Festivalul Internaţional 
de Literatură „Wortspiele“ şi clubul Porgy&Bess.

27 martie-10 aprilie / Tradiţii pascale – expoziţii şi ateliere de 
artă populară la Viena. Evenimentele au debutat cu ateliere 
interactive de încondeiat ouă susţinute de artista populară 
Ileana Hotopilă pe 27 martie la sediul Institutului Cultural 
Român de la Viena, pe 28 martie la Biserica Ortodoxă 
Română „Sf. Antonie cel Mare“ din Viena, iar pe 29 martie, 
la Biserica Ortodoxă Română „La Sfânta Înviere“ din Viena. 
Colecţiile de ouă încondeiate realizate de Ileana Hotopilă 
au fost expuse în perioada 30 martie – 10 aprilie la sediul 
Institutului Cultural Român de la Viena, Biserica Ortodoxă 
Română „La Sfânta Înviere“ din Viena şi Biserica Ortodoxă 
Română „Sf. Antonie cel Mare“ din Viena. 

31 martie-2 aprilie / Expoziţie de instrumente tradiţionale 
româneşti din colecţia privată a prof. univ. Ovidiu Papană 
la sediul Institutului. Vernisajul a fost marcat printr-o serie 
de demonstraţii realizate de profesorul Ovidiu Papană cu 
instrumentele expuse. De asemenea, publicul prezent la 
eveniment a asistat la un program muzical în interpretarea 
solistei Lavinia Goste, acompaniată la vioară de Marius Zorilă. 
Colecţia de instrumente cuprinde atât piese tradiţionale 
unicat restaurate, cât şi obiecte reconstituite în urma 
cercetării etnografice de teren. La Viena au fost itinerate 
aproximativ 100 de instrumente tradiţionale cum ar fi: vioara 
cu „teluri“, vioara cu goarnă, tilinca, fluierul „cimpoieşesc“, 
„duduroniu“ (taragotul fără clape), fluierele îngemănate, 
cimpoiul, ocarina. Proiect organizat de Institutul Cultural 
Român de la Viena în parteneriat cu creart-Centrul de 
Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti. 

APRILIE

1 aprilie / Prezentarea în avanpremieră a imaginilor din 
albumul de fotografie Unser Urwald. Eine Reise zu den letzten 
Paradieswäldern im Herzen Europas/Pădurea seculară. O 
călătorie către ultimele grădini ale raiului din inima Europei. 

17 aprilie / Dan Cioca, unul dintre artiştii expoziţiei „Opus 
5 – Soleil de l'Est – Incursiuni în pictura contemporană 
românească“ alături de Daria Heinz (traducător), Michel 
Gavaza (preşedintele Asociaţiei„Soleil de l’Est”), Irina 
Cornişteanu (director ICR Viena), Ana Maria Altmann(curator) 
şi Mariana Avanu (Editura Institutului Cultural Român)
© ICR Viena
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al Festivalului de la Salzburg şi dr. Wilfried Haslauer, guvernator 
al landului Salzburg. Dr. Josef Ostermayer, Ministrul Federal al 
Artelor, Culturii, Constituţiei şi Mass-mediei, i-a oferit lui Mircea 
Cărtărescu distincţia pentru întreaga sa operă  care se 
bucură de recunoaştere internaţională, moment urmat de 
un laudatio susţinut de Ernest Wichner (traducător şi director 
al Literaturhaus Berlin).

23 aprilie / Recital al pianistei Alina Bercu la sediul Institutului. 
Programul concertului a cuprins lucrări de Domenico Scarlatti, 
Johannes Brahms şi Serghei Prokofiev. Alina Bercu a susţinut 
concerte pe renumite scene din Europa, America de Nord 
şi Asia şi a obţinut numeroase premii, printre care: Premiul 
I şi Premiul Publicului la concursul internaţional pentru pian 
Steinway & Sons (noiembrie 2002), Premiul special acordat de 
Ministerul Afacerilor Externe din România pentru Promovarea 
României prin Cultură (2004), Premiul Performanţe Artistice 
acordat de Societatea Română de Radiodifuziune (2004), 
Premiul I la secţiunea Solo, Premiul I la secţiunea Concerto 
şi Medalia de Aur la Concursul internaţional pentru pian The 
World Piano Competition (Cincinatti, S.U.A., 2004) şi Premiul 
special In memoriam „Iosiv Sava“ acordat de Radio România 
Cultural (2006). 

23-28 aprilie / Participarea românească la festivalul Crossing 
Europe de la Linz. Filmul de debut al regizoarei Ana Lungu, 
Autoportretul unei fete cuminţi, a fost prezentat în secţiunea 
Crossing Europe Competition – Fiction a Festivalului Crossing 

18 aprilie / Proiecţia documentarului Caricaturistes, 
fantassins de la démocratie în cadrul Festivalului Filmului 
Francofon de la Viena. Cineastul Radu Mihăileanu semnează 
scenariul alături de regizoarea Stéphanie Valloatto, fiind şi 
producătorul documentarului realizat în 2014. Documentarul 
a fost prezentat în secţiunea „Les Séances Spéciales“ a 
Festivalului Internaţional de Film de la Cannes în 2014 şi 
nominalizat la premiile César 2015 la categoria Cel mai bun 
film documentar. Filmul a fost difuzat în data de 9 ianuarie 
de postul de televiziune France 3 în semn de omagiu faţă 
de victimele atacului de la publicaţia Charlie Hebdo. 
Caricaturistes, fantassins de la démocratie a fost inclus în 
programul Festivalului Filmului Francofon la propunerea 
Institutului Cultural Român de la Viena. Cea de a XVII-a 
ediţie a Festivalului Filmului Francofon de la Viena a avut loc 
în perioada 15-23 aprile la Votivkino şi a prezentat iubitorilor 
filmului francofon o selecţie a celor mai noi producţii din 
Belgia, Franţa, Canada şi Elveţia. 

23 aprilie / Lectură din opera scriitorului Mircea Cărtărescu 
la Facultatea de Arte a Universităţii Ljubljana cu prilejul Zilei 
Internaţionale a Cărţii. Departamentul de Limbi Romanice 
al Facultăţii de Arte a Universităţii Ljubljana (Slovenia) a 
organizat lectura unor fragmente din volumul De ce iubim 
femeile de Mircea Cărtărescu, în limbile franceză, italiană, 
portugheză, română şi spaniolă. Lecturile au fost susţinute 
de membri ai corpului diplomatic din Slovenia şi studenţi 
ai Facultăţii de Arte din Ljubljana. Evenimentul a cuprins şi 
expoziţia volumelor De ce iubim femeile publicate în limba 
slovenă şi în limbi romanice. Institutul Cultural Român de la 
Viena a completat programul evenimentului prin difuzarea 
la Facultatea de Arte a Universităţii Ljubljana a dezbaterii 
Întâlnire cu Mircea Cărtărescu (moderator: Cezar-Paul 
Bădescu, prezentator: Irina Păcurariu, TVR) filmate în cadrul 
celei de-a doua ediţii a Festivalului Internaţional de Literatură 
şi Traducere Iaşi – FILIT, din luna octombrie 2014. În aceeaşi zi, 
la Viena, ministrul de externe austriac a anunţat câştigătorii 
Premiilor de Stat al Austriei, Mircea Cărtărescu fiind desemnat 
câştigătorul Premiului pentru literatură europeană pe 2015, 
pentru întreaga sa operă literară. Ceremonia de decernare a 
premiului a avut loc pe 27 iulie la Haus für Mozart din Salzburg. 
Evenimentul a fost deschis de dr. Helga Rabl-Stadler, director 

23-28 aprilie / Regizorii Anatol Durbală şi Ana Lungu, şi directorul 
festivalului Christine Dollhofer, la Festivalul Crossing Europe Linz
© Christoph Thorwartl / www.subtext.at
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5 mai / Lansarea la Volkstheater din Viena a antologiei 
de teatru românesc contemporan în limba germană 
Machtspiele – Neue Theaterstücke aus Rumänien/Jocuri de 
putere –  Teatru contemporan românesc. Cu acest prilej a 
avut loc spectacolul-lectură cu piesa Camera 701/Zimmer 
701, în prezenţa autoarei Elise Wilk. După reprezentaţia 
susţinută de actorii Verena Altenberger şi Ronald Kuste, 
editorul Irina Wolf şi traducătorul antologiei, Daria Hainz, 
au participat la o dezbatere despre teatrul românesc 
contemporan. Machtspiele – Neue Theaterstücke aus 
Rumänien a apărut la prestigioasa editură Theater der 
Zeit din Berlin şi cuprinde cinci piese semnate de: Gianina 
Cărbunariu (Schrift in Großbuchstaben/Tipografic Majuscul 
şi Spargel/Asparagus), Catinca Drăgănescu şi Eugen 
Jebeleanu (dontcrybaby), Roxana Marian (Medea oder 
Über das eheliche Glück/Medeea sau Despre fericirea 
conjugală) şi Elise Wilk (Zimmer 701/Camera 701). Antologia 
completează seria „Dialog“ a editurii Theater der Zeit şi a 
apărut cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin programul 
Translation and Publication Support Programme (TPS) şi al 
reţelei europene de traduceri Traduki. În cadrul turneului 
de promovare, antologia a fost prezentată la Berlin, în data 
de 18 martie, în prezenţa Gianinei Cărbunariu. Totodată, 
la Viena volumul a fost prezentat în avanpremieră pe 12 
aprilie în cadrul evenimentului de încheiere a festivalului de 
teatru „Die Besten aus dem Osten“ / „Cei mai buni din Est“. 

Europe de la Linz şi a câştigat Marele Premiu. Ana Lungu şi 
actriţele Elena Popa şi Iris Spiridon au participat, cu sprijinul 
Institutului Cultural Român de la Viena, la întâlniri cu publicul 
prilejuite de proiecţiile din zilele de 25 şi 27 aprilie. Pe durata 
festivalului au fost prezentate 190 de producţii: filme artistice, 
documentare şi scurtmetraje, proiectate în cinematografele 
Moviemento şi City Kino din Linz.

MAI

3 mai /  Tur ghidat „Enescu şi Viena“. În contextul comemorării 
a 60 de ani de la moartea lui George Enescu (19 august 
1881 – 4 mai 1955), Institutul Cultural Român de la Viena a 
organizat un tur ghidat prin câteva locuri din capitala Austriei 
legate de biografia compozitorului român George Enescu, 
care a locuit şi studiat în Viena în perioada 1888-1894. Turul a 
început la primul popas al tânărului George Enescu în Viena: 
pensiunea doamnei Emmy Ursichtz (Frankenberggasse 6), 
unde a sosit în toamna anului 1888 împreună cu părinţii 
Costache şi Maria Enescu. Următorul obiectiv vizitat a fost 
clădirea din Nibelungengasse 10, adresa apartamentului 
profesorului său de vioară, Joseph Hellmesberger Junior şi 
reşedinţa lui George Enescu pe durata şederii sale în Viena. 
Ultimul popas a fost Wiener Musikverein (Musikvereinsplatz 1), 
locul în care George Enescu a studiat între anii 1888-1894 şi 
unde a primit, în data de 15 iulie 1893, Gesellschafts-Medalia 
Musikverein. Parteneri: Societatea Internaţională „George 
Enescu“ din Viena, Muzeul Naţional „George Enescu“ din 
Bucureşti. Evenimentul s-a înscris în programul „Enescu şi 
Viena“ derulat de Institutul Cultural Român de la Viena pe 
parcursul anului 2015, care a cuprins o serie de manifestări cu 
rolul de a prezenta publicului opera şi biografia compozitorului 
român.

3 mai / Concertul „Duminică muzicală de primăvară“ susţinut 
de mezzosoprana de origine română Aura Twarowska, 
acompaniată de Mats Knutsson (orgă), la capela Palatului 
Schönbrunn din Viena. Programul a cuprins compoziţii de 
Giulio Caccini, Georges Bizet, Paolo Tosti, Nicolae Bretan şi 
Albert Hay Malotte. Evenimentul a fost promovat de Institutul 
Cultural Român de la Viena. 

5 mai / Spectacolul-lectură al piesei Camera 701 / Zimmer 701 
la Volkstheater din Viena 
© ICR Viena
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a volumului Cenzura transcendentă, ultimul din Trilogia 
cunoaşterii a lui Lucian Blaga, tradus de prof. dr. Rainer 
Schubert şi prelegeri pe baza volumului, susţinute de prof. 
dr. Rainer Schubert, prof. dr. Mădălina Diaconu, prof. dr. 
Ioan Moga, moderator fiind prof. dr. univ. Larisa Schippel. 
În cadrul evenimentului a fost difuzat un interviu în limba 
germană cu Dorli Blaga, realizat în aprilie 2015 de Peter 
Sragher cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Viena. 
Fiica lui Lucian Blaga povesteşte întâmplări din perioada 
petrecută cu tatăl său la Viena. Lansarea traducerii în limba 
germană a volumului Cenzura transcendentă, publicată cu 
sprijinul Institutului Cultural Român, prin programul Translation 
and Publication Support Programme (TPS), a completat 
seria „Forum România“ apărută la Editura Frank&Timme. 
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Societatea 
Austro-Română (AUSTROM), Universitatea din Viena prin 
Institutul de Romanistică şi Catedra de Teologie şi Istorie 
a Bisericilor Răsăritene din cadrul Facultăţii de Teologie 
Romano-Catolică şi editura berlineză Frank&Timme. În 
data de 12 mai a avut loc dezvelirea plăcii memoriale de 
la adresa Buchleitengasse 42, Viena, unde a locuit poetul, 
gânditorul şi diplomatul român Lucian Blaga în perioada 
1932-1937. Manifestarea s-a desfăşurat în prezenţa E.S. Silvia 
Davidoiu, ambasadorul României la Viena, a preşedintelui 
asociaţiei „Unirea. Freunde Rumäniens in Österreich“, 
Marius Lebăda, care a iniţiat amplasarea plăcii memoriale, 
a lui Dorel Uşvad, care a coordonat realizarea acesteia 
în România, a directorului Institutului Cultural Român de la 
Viena, Irina Cornişteanu, a secretarului general al AUSTROM, 
Lukas Vosicky, a preşedintelui Asociaţiei Şvabilor Bănăţeni din 
Austria, Hans Dama şi a reprezentanţilor Primăriei sectorului 
18 din Viena. 

7 mai / Concert „Enescu şi Viena“ la Barocksaal a Altes 
Rathaus din Viena. Programul muzical a fost susţinut de 
Raluca Ştirbăţ (pian), Rudolf Leopold (violoncel) şi ansamblul 
cameral ATOUT (Roland Herret, vioară; Kirill Maximov, vioară; 
Maria Wahlmüller, vioară; Claudia Schwarzl, vioară; Joachim 
Kelber, violă; Anna Dekan, violă; Tobias Wögerer, violoncel şi 
Jakob Gisler, violoncel). Repertoriul serii a cuprins compoziţii 
de George Enescu (Trei cântece pe versuri de Carmen 
Sylva, Nocturne et Saltarello, Rapsodia Română, Octet Op. 

La Bremen, lansarea volumului a avut loc pe 20 aprilie, la 
Teatrul Bremer Shakespeare Company unde au fost susţinute 
lecturi scenice ale pieselor Zimmer 701 şi Spargel de Gianina 
Cărbunariu, cu o introducere realizată de Irina Wolf. În data 
de 5 iunie, antologia a fost prezentată la Teatrul Junges 
Schauspielhaus din Zürich, Elveţia. Evenimentul din data de 5 
mai a fost organizat de Institutul Cultural Român de la Viena 
în colaborare cu Societatea Austro-Română (AUSTROM), 
Editura Theater der Zeit şi Volkstheater din Viena. 

5-31 mai / Reprezentanţi ai industriei creative din România 
în cadrul festivalului Designmonat Graz. Proiectul "Life for 
Design – Upcycling for Life" organizat la galeria Raimann din 
oraşul Frohnleiten a prezentat obiecte de design românesc 
contemporan alături de design din zona Steiermark. 
România a fost reprezentată de brandurile: Alexandra 
Constantinescu, Alina Constantin, Bogdan Ciocodeică & 
Diana Roşu, LOCAL, Mădălina Teler, Monotremu, Prototip 
Studio. În cadrul proiectului, în data de 16 mai, Alin Teglaş 
a susţinut prelegerea „A Tribute to Computer“, prezentând 
colecţiile sale de bijuterii neconvenţionale realizate din piese 
de calculator reciclate. Prelegerea a făcut parte din seria de 
evenimente Life for Design – Upcycling for Life care a cuprins 
intervenţii ale artistei Jeni Nocheva din Graz, prezentând 
metode creative de refolosire a materialelor (plastic şi hârtie) 
şi ale pictorului Michael Raimann, proprietarul galeriei cu 
acelaşi nume, cu prelegerea „Deşeurile ca material pentru 
obiectele de artă“. Proiect organizat de oraşul Frohnleiten şi 
Galeria Raimann în colaborare cu Institutul Cultural Român 
de la Viena. 

6 mai / Concert Arcadia String Quartet la Wiener Musikverein. 
Societatea „Prietenii Muzicii“ din Viena şi Radio Stephansdom 
au organizat un concert de muzică clasică în interpretarea 
Arcadia String Quartet (Ana Török, vioară; Răsvan Dumitru, 
vioară; Traian Boală, violă; Zsolt Török, violoncel). Programul 
a cuprins lucrări de Joseph Haydn, Béla Bartók, Dan Variu 
şi Leoš Janáček. Evenimentul a fost promovat de Institutul 
Cultural Român de la Viena.

6-12 mai / Simpozion Lucian Blaga – 120 de ani de la 
naştere, la sediul Institutului. Sub titlul „Forum România XVIII“, 
simpozionul a cuprins lansarea traducerii în limba germană 
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Lakeside din Klagenfurt a găzduit lucrarea regizoarei Ioana 
Păun Natalia, turn the light on, care abordează statutul şi 
vulnerabilitatea migraţiei din spaţiul european. În cadrul 
expoziţiei, în data de 18 iunie, a fost proiectat filmul Compania 
România (r. Ioana Păun şi Maria Draghici), în prezenţa Ioanei 
Păun care a susţinut un artist talk. Finisajul expoziţiei a avut 
loc în data de 26 iunie la galeria Lendhafen (Klagenfurt) şi 
a inclus performance-ul Aproape de piele realizat de Ioana 
Păun în colaborare cu bărbaţi aflaţi în exil din spaţii precum 
Afghanistan, Siria sau Nigeria. Natalia, turn the light on face 
parte din proiectul de cercetare culturală Performigrations: 
People Are The Territory, finanţat cu sprijinul Comisiei 
Europene prin Programul Cultura (2007-2013) şi implementat 
în Austria de Institutul pentru Ştiinţe ale Comunicării şi Media 
al Universităţii Alpen-Adria din Klagenfurt cu sprijinul Institutului 
Cultural Român de la Viena, a Cancelariei de Stat a Austriei, 
a Asociaţiei Lend|hauer şi a galeriei Kunstraum Lakeside. 
Oraşele participante la proiectul Performigrations: People 
Are The Territory sunt Klagenfurt (Austria), Montreal (Canada), 
Toronto (Canada), Vancouver (Canada), Atena (Grecia), 
Bologna (Italia), La Valetta (Malta), Lisabona (Portugalia). 

15 mai / Eveniment aniversar Ioan Holender. Manifestarea 
organizată de Ambasada României la Viena a reunit 
personalităţi de marcă din Austria şi din România care l-au 
omagiat pe Ioan Holender. Institutul Cultural Român de la 
Viena a susţinut prezenţa la eveniment a doamnei Marina 
Constantinescu şi a domnului Emil Hurezeanu, care au susţinut 
câte un laudatio. Preşedintele Institutului Cultural Român i-a 
oferit directorului artistic al Festivalului Internaţional „George 
Enescu“ o stea cu numele Ioan Holender.

17-23 mai / Viena a fost gazda ediţiei 2015 a concursului 
Eurovision, la 60 de ani de la înfiinţare. Desfăşurat sub motto-
ul Building Bridges, concursul de anul acesta a reunit 40 
de participanţi şi delegaţii naţionale. Startul Săptămânii 
Eurovision a avut loc în data de 17 mai în piaţa primăriei 
din Viena, locul în care a fost amenajat Eurovision Village, 
cartierul general Eurovision. În cadrul concursului european 
au avut loc trei evenimente transmise în direct: seminfinalele 
din 19 şi 21 mai şi finala Eurovision din 23 mai. România a 
fost reprezentată de formaţia Voltaj cu piesa De la capăt. 

7). Concertul a fost organizat în colaborare cu Societatea 
Internaţională „George Enescu“ din Viena, Societatea 
Austro-Română (AUSTROM), cu sprijinul Bank Austria şi Liliac – 
The Wine of Transylvania. Evenimentul s-a înscris în programul 
„Enescu şi Viena“ derulat de Institutul Cultural Român de la 
Viena pe parcursul anului 2015, care a cuprins o serie de 
manifestări cu rolul de a prezenta publicului opera şi biografia 
compozitorului român.

9 mai / Seară literară cu Dagmar Dusil la sediul Institutului,de 
Ziua Europei. Sub titlul „Amintiri din Transilvania“, evenimentul 
a cuprins prezentarea volumelor Privind înapoi prin fereastra 
bucătăriei/Blick zurück durchs Küchenfenster şi Miniaturi 
sibiene/Hermannstädter Miniaturen, în prezenţa scriitoarei 
Dagmar Dusil, care a susţinut o lectură în limbile română şi 
germană, acompaniată de pianistul Peter Szaunig, care a 
interpretat opere ale compozitorilor transilvăneni Carl Filtsch 
şi Rudolf Wagner-Regény. Seara a fost moderată de dr. 
Thomas Ziegler. Evenimentul a fost organizat în colaborare 
cu Biroul de informare şi promovare turistică al României 
la Viena. În cadrul turneului de promovare de la Viena, 
autoarea a susţinut o lectură în data de 8 mai la sediul 
Asociaţiei Saşilor din Transilvania de la Viena (Vereinsheim 
der Siebenbürgen Sachsen) unde a prezentat volumul Privind 
înapoi prin fereastra bucătăriei. 

13 mai-26 iunie / Participarea artistei Ioana Păun la proiectul 
Performigrations: People Are The Territory. Galeria Kunstraum 

9 mai / Scriitoarea Dagmar Dusil prezentând 
volumele Privind înapoi prin fereastra bucătăriei / 

Blick zurück durchs Küchenfenster şi Miniaturi sibiene /
Hermannstädter Miniaturen la sediul ICR Viena

©  ICR Viena
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worldmusic, latin, r’n’b, funk, afro şi „balkan soul“. Eveniment 
promovat de Institutul Cultural Român de la Viena. 

24 mai / Expoziţie de pictură şi sculptură găzduit la sediul 
Institutului în cadrul LSRS Charity Event, eveniment iniţiat 
de Liga Studenţilor Români din Străinătate – filiala Austria. 
Expoziţia a cuprins lucrări semnate de artişi români precum 
Silviu Oravitzan, Dacian Andoni, Cristian Sida, Dorin Creţu, 
Ştefan Călărăşanu, conceptul expoziţional fiind semnat de 
curatorul Ana-Maria Altmann. Proiectul a urmărit strângerea 
de donaţii (îmbrăcăminte) pentru copii nevoiaşi sau cu 
dizabilităţi din România. 

27 mai / Transculturalitate – Enescu şi Viena, eveniment 
dedicat istoriei muzicii, în contextul programului educaţional 
intitulat „Transculturalitate“ al Universităţii de Muzică şi Artă 
de la Viena. Seara a început cu prelegerea „Despre străini: 
ţări şi oameni – Transculturalitatea şi Istoria Muzicii“, susţinută 
de Melanie Unseld în dialog cu Cornelia Szabo-Knotik. A 
doua parte, intitulată „Despre oameni străini…?“ a cuprins 
un program artistic realizat de prof. Marialena Fernandes 
alături de studenţii săi: Rusanda Panfili (vioară), Mats 
Johansson (corn) şi Alfredo Ovalles (pian). Repertoriul serii a 
fost format din compoziţii de George Enescu, Jane Vignery, 
Federico Ruiz şi Charles Koechlin. Evenimentul s-a înscris în 
programul „Enescu şi Viena“ derulat de Institutul Cultural 
Român de la Viena pe parcursul anului 2015, care a cuprins 
o serie de manifestări cu rolul de a prezenta publicului opera 
şi biografia compozitorului român. 

29 mai / Concert Fanfara Ciocârlia & Adrian Raso la 
Wiener Konzerthaus. Evenimentul a făcut parte din turneul 
de promovare a albumului Devil’s Tale care a cuprins 32 
de concerte susţinute în 11 ţări (Australia, Noua Zeelandă, 
Marea Britanie, Franţa, Luxemburg, Germania, Belgia, 
Austria, Cehia, Elveţia şi Olanda). Turneul a debutat în data 
de 6 martie la Adelaide (Australia) şi s-a încheiat în data 
de 31 mai la Tilburg (Olanda). Evenimentul s-a încadrat în 
seria de concerte world, organizată de Wiener Konzerthaus. 
Concertul Fanfara Ciocârlia & Adrian Raso a fost promovat 
de Institutul Cultural Român de la Viena. 

29 mai / Spectacolul „Flori pentru Algernon“, în regia şi 
interpretarea Iuliei Colan, prezentat de Institutul Cultural 

Prezenţa delegaţiei României la Viena a fost sprijinită de 
Institutul Cultural Român, prin Direcţia Relaţii Internaţionale, iar 
Institutul Cultural Român de la Viena, Ambasada României la 
Viena şi Biroul de promovare şi informare turistică al României 
la Viena au promovat evenimentele la care au participat 
reprezentanţii români la Eurovision. 

20 mai / Recitalul „Lumière“ susţinut la sala Bösendorfer din 
Mozarthaus Viena de Matei Ioachimescu (flaut) şi Cătălina 
Butcaru (pian). Programul a cuprins lucrări de Claude Debussy 
şi André Jolivet interpretate şi pe CD-ul de debut Lumière, 
lansat de cei doi artişti în anul 2014. Matei Ioachimescu şi 
Cătălina Butcaru se numără printre cei mai apreciaţi artişti 
ai acestei generaţii. Colaborarea dintre cei doi datează de 
mai mulţi ani şi a avut ca rezultat o serie de proiecte printre 
care se numără şi primul turneu naţional intitulat „Paris“. 
Evenimentul de la Mozarthaus a fost organizat în colaborare 
cu Societatea Austro-Română (AUSTROM). 

21 mai / Eurovision 2015 – Eveniment de prezentare a 
României la Urania VHS (Asociaţia Instituţiilor de Învăţământ 
Superior din Viena). Programul evenimentului a debutat cu 
prezentare multimedia a principalelor obiective turistice 
din România, realizată de Simion Giurcă, reprezentant al 
Biroului de promovare şi informare turistică al României 
la Viena. Institutul Cultural Român de la Viena a marcat 
aniversarea a 135 ani de la naşterea scriitorului Tudor 
Arghezi prin prezentarea unor volume apărute la Editura 
Institutului Cultural Român şi a unor publicaţii din fondul de 
carte al Bibliotecii Institutului Cultural Român de la Viena. 
Manifestarea s-a încheiat cu o sesiune de autografe oferite 
de formaţia Voltaj, reprezentant al României la concursul 
internaţional Eurovision. Prezentarea a făcut parte din seria 
de evenimente „Urania: 12 points“ organizată pe perioada 
de desfăşurare a concursului Eurovision. 

22 mai / Concert Petra Acker featuring World Kollektive în 
clubul Reigen din Viena. Proiectul World Kollektive îi reuneşte 
pe artiştii Petra Acker (voce), Julia Siedl (pian), Stefan Bartus 
(chitară bas) şi Matheus Jardim (tobe) şi a fost înfiinţat spontan 
în octombrie 2014, după un jam-session organizat la Viena. În 
ianuarie 2015 au susţinut primul concert la Bratislava, oferind 
publicului un melanj de stiluri muzicale în ritmuri de jazz, 
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Vernisajul a avut loc în data de 9 iunie, în prezenţa artistului şi 
a curatorului Ana-Maria Altmann. Részegh Botond a debutat 
ca artist în anul 2001, cu expoziţia lucrării de diplomă la 
Universitatea de Arte din Bucureşti şi expoziţia personală 
din cadrul Târgului Internaţional de Carte de la Budapesta. 
Au urmat alte 36 de expoziţii personale printre care se 
numără Ingeborg Zweymüller Gallery (Baden, Austria, 2009), 
Northeastern University (Boston, SUA, 2010), Léna&Roselli 
Gallery (Budapesta, 2011), Joella Gallery (Turku, Finlanda, 
2013), 360 Gallery (Boston, SUA, 2014), VOLTANY – Volta Show 
(New York, SUA, 2014). 

13 iunie / Recitalul ansamblului de muzică barocă Flauto 
Dolce la Sala Dante a Palatului Sternberg din Viena. 
Programul serii a cuprins atât compoziţii de Alessandro Grandi, 
Johann Sartorius, Martin Schneider, Lodovico Viadana şi 
Joseph Bengraf, precum şi cântece tradiţionale armeneşti 

Român de la Viena la Teatrul Pygmalion. „Flori pentru 
Algernon“ este un one-woman show care are la bază opera 
omonimă a lui Daniel Keyes. Spectacolul este o producţie 
a Teatrului Act din Bucureşti. În cadrul ediţei din 2012 a 
Festivalului Internaţional al Spectacolelor de Studio de la 
Piteşti, Iulia Colan a primit premiul special „Pour la Jeunesse“ 
pentru interpretare. De asemenea, rolul i-a adus premiul cel 
mare la Gala Star Bacău 2009, iar în cadrul celei de-a doua 
ediţii a Festivalului Naţional de Teatru INDEPENDENT din 2014, 
actriţa a primit Premiul one man/woman show pentru acest 
rol. Institutul Cultural Român de la Viena a dedicat seara de 
29 mai teatrului şi memoriei lui Mihail Sebastian, de la a cărui 
trecere în nefiinţă s-au împlinit 70 de ani. 

30-31 mai / „Culorile copilăriei“ – expoziţie şi ateliere de 
desen dedicate Zilei Internaţionale a Copilului. Vernisajul 
a avut loc în prezenţa tânărului artist David Alexandru şi a 
fost urmat de ateliere de desen şi pictură dedicate copiilor. 
Expoziţia a cuprins lucrări realizate prin tehnică grafică 
(creion, cărbune), ulei pe pânză şi acril pe pânză.

IUNIE

2 iunie / Recital de pian susţinut de Nicon Mladin la sediul 
Institutului Cultural Român de la Viena. Programul concertului 
a cuprins compoziţii de Robert Schumann, Claude Debussy şi 
Modest Moussorgsky.

6 iunie / Prezentarea traducerii în limba engleză a volumului 
Cărarea Împărăţiei (Path to the Kingdom) de Arsenie Boca, 
la sediul Institutului Cultural Român de la Viena. Volumul a fost 
lansat în limba română în anul 2006 de Editura Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române a Aradului. Prezentarea a fost realizată 
de pr. conf. univ. dr. Constantin Necula şi de traducătorul 
volumului, Ioan Socol. Programul a inclus interludii muzicale 
în interpretarea pianistului Ruben Doran şi a naistei Andreea 
Chira. Eveniment organizat de Asociaţia „Mihai Eminescu“ 
din Viena, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Aradului şi 
Parohia Ortodoxă Română „La Sfânta Înviere“din Viena. 

9 iunie-7 iulie / Expoziţia „Nightfall“ a artistului Részegh 
Botond la Galeria Institutului Cultural Român de la Viena. 

9-26 iunie / Afiş - Expoziţia „Nightfall“ a artistului Részegh 
Botond la Galeria ICR Viena
© ICR Viena
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Balassi – Collegium Hungaricum din Viena, Institutul Cultural 
Bulgar din Viena – „Haus Wittgenstein“, Institutul Polonez 
din Viena, Institutul Sloven din Viena SKICA, Centrul Ceh din 
Viena şi Institutul Slovac din Viena. 

19 iunie / Concertul Behind the Scenes (compoziţii muzicale 
contemporane din România) în interpretarea ansamblului 
internaţional Green Thing la Brick-5 din Viena. Evenimentul, 
organizat în parteneriat cu KulturKontakt Austria, Cancelaria 
Federală din Austria, Asociaţia Brick-5 şi ViennArt Agency, a 
cuprins lucrări de Călin Ioachimescu, Mihai Murariu, Diana 
Rotaru şi intervenţii ale DJ-ului Johannes Winkler. A fost 
proiectat videoclipul Mechanism (muzică Cristian Lolea, 
producător Johannes Winkler). Concertul Behind the Scenes 
a fost prilejuit de rezidenţa în Viena, în perioada 3 aprilie – 30 
iunie, a compozitoarei Diana Rotaru în cadrul programului 
Artist-in-Residence. Diana Rotaru a beneficiat de o bursă 
oferită de Cancelaria Federală din Austria şi KulturKontakt 
Austria. Lucrarea Verde (pentru flaut, vioară, violoncel şi pian) 
interpretată de ansamblul Green Thing în cadrul concertului 
a fost compusă de Diana Rotaru pe parcursul programului 
de rezidenţă şi a fost prezentată în premieră mondială. 

23 iunie / „Effects of Enescu – Muzică şi arte plastice în timp 
real“, proiect dedicat comemorării a 60 de ani de la moartea 
compozitorului român George Enescu. Pornind de la premisa 

şi hasidice, ilustrând multiculturalitatea în muzica veche din 
România (sec. XVII-XVIII). Flauto Dolce este alcătuit din trei 
instrumentişti şi o soprană: Zoltan Majo (flaute drepte), Maria 
Szabo (flaute drepte), Noemi Miklos (clavecin) şi Mihaela 
Maxim (soprană). 

14 iunie / Comemorarea a 126 de ani de la moartea poetului 
Mihai Eminescu (1850-1889). Manifestările au avut loc în faţa 
Parohiei Ortodoxe Române „La Sfânta Înviere“din Viena, 
unde este amplasat bustul marelui poet român. Realizat de 
artistul român Virgilius Moldovan, monumentul, inaugurat 
în septembrie 2013, a fost ridicat la iniţiativa asociaţiei 
Kulturkreis din Viena, cu sprijinul logistic şi financiar al firmei 
Hant Bau şi cu susţinerea Institutului Cultural Român şi a 
Biroulului de promovare şi informare turistică al României din 
Austria. Evenimentul a cuprins discursuri oficiale şi un program 
muzical susţinut de Cristofor Aldea-Teodorovici împreună 
cu formaţia sa, precum şi un recital susţinut de Andreea 
Chira (nai) şi Ruben Doran (pian). Manifestare organizată 
de Asociaţia „Mihai Eminescu“ din Viena în parteneriat cu 
Ambasada României la Viena, Ministerul Afacerilor Externe 
prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de 
Pretutindeni, Kulturkreis Wien, Biserica Ortodoxă Română „La 
Sfânta Înviere“din Viena şi Teatrul Pygmalion. 

18 iunie / Lansarea celei de-a 20-a ediţii a Ghidului Cultural 
pentru Europa Centrală la Tanzquartier Wien. Evenimentul 
a debutat cu discursuri susţinute de Susan Milford, director 
al Institutului pentru Spaţiul Dunărean şi Europa Centrală şi 
de Walter Heun, director artistic în cadrul Tanzquartier Wien. 
Ghidul a fost prezentat de dr. Márton Méhes, redactor. 
Prezentarea ghidului a fost urmată de un performance al 
dansatoarelor Leja Jurišić şi Teja Reba din Slovenia. Ghidul 
Cultural pentru Europa Centrală 2015 are ca temă principală 
dansul şi modalităţile de promovare a dansatorilor şi trupelor 
de dans în Europa Centrală. Ghidul cuprinde articole despre 
activitatea Centrului Naţional al Dansului din Bucureşti şi 
despre Tangaj Dance Company din România, precum şi 
informaţii despre principalele festivaluri de dans din România: 
Explore Dance Festival şi Bucharest Dance Festival, precum şi 
despre Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu. Parteneri: 
Institutul pentru Spaţiul Dunărean şi Europa Centrală, Institutul 

19 iunie / „Behind the Scenes“: concert Green Thing Ensemble
© ICR Viena
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îmbinării diferitelor ramuri ale artei, proiectul derulat la sediul 
Institutului Cultural Român de la Viena a cuprins o serie de 
activităţi pentru copii şi pentru adulţi, oferind un atelier de 
creaţie (pictura în timp real a busturilor lui George Enescu, 
realizate de sculptorul Attila Şimon) pe durata concertului 
comemorativ „George Enescu 60“. Programul muzical a 
fost interpretat de Ioana Raluca Voicu Arnăuţoiu (vioară), 
Manuela Giosa (pian) şi de duoul pianistic Corina Răducanu 
şi Eugen Dumitrescu. De asemenea, Cristina Andrei, 
manager al Muzeului Naţional „George Enescu“ Bucureşti, 
a prezentat expoziţia „George Enescu şi muzicienii din 
timpul său“ – documente referitoare la anii de formare şi 
activitatea artistică de excepţie a muzicianului, în ipostazele 
de compozitor şi interpret, prezent pe mari scene ale lumii, în 
compania unor artişti de prestigiu. Parteneri: Effects of Chopin 
TEAM, Asociaţia Klavier ART, Muzeul Naţional „George 
Enescu“ Bucureşti, Institutul Balassi – Collegium Hungaricum 
de la Viena, Asociaţia Culturală „Petroczy Kata Szidonia“, 
Tymbark Romania, Reea, DACO by Adaconi şi Medident 
Exim. Evenimentul s-a înscris în programul „Enescu şi Viena“ 
derulat de Institutul Cultural Român de la Viena pe parcursul 
anului 2015, care a cuprins o serie de manifestări cu rolul de a 
prezenta publicului opera şi biografia compozitorului român.

24 iunie / Ziua Internaţională a Iei la Palmenhaus din grădina 
Palatului Hofburg din Viena. Programul a cuprins un recital 
oferit de Andreea Chira (nai) şi Ruben Doran (pian), momente 
muzicale în interpretarea solistei Como (Austria), prezentarea 
istoriei iei, susţinută de conf. univ. dr. Marilena Stoian, urmată 
de exemplificări de ii din diverse regiuni ale ţării, prezentarea 

unor ii moderne şi a colecţiei „Zestrea“, inspirată din costume 
populare româneşti, semnată de Liliana Ţuroiu (lector univ. 
la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti). În cadrul 
programului au fost promovate şi principalele obiective turistice 
din România. Eveniment finanţat cu sprijinul Institutului Cultural 
Român prin Direcţia Românii din Afara Graniţelor şi Limba 
Română şi promovat de Institutul Cultural Român de la Viena. 
Organizator: Asociaţia „Mihai Eminescu“ din Viena. Parteneri: 
Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru 
Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Ambasada României la 
Viena, Consiliul Judeţean Gorj, Asociaţia Naţională de Turism 
Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC) – România, Biroul de 
promovare şi informare turistică al României la Viena, Fundaţia 
Marele Priorat Român Autonom al Ordinului Suveran al Sfântului 
Ioan de Ierusalim – Cavalerii de Malta, Casa de modă Liliana 
Ţuroiu. 

26 iunie / „Danubius“, eveniment cultural-educativ interactiv 
dedicat copiilor, la sediul Institutului. Proiectul a cuprins 
ateliere de creaţie, dezbateri de conştientizare ecologică, 
prezentarea rezervaţiei Deltei Dunării şi a importanţei fluviului 
pentru mediul înconjurător. În cadrul acestui eveniment, 
participanţii au fost informaţi despre Ziua Drapelului Naţional al 
României, sărbătorită în data de 26 iunie. „Danubius“ a marcat 
Ziua Internaţională a Dunării, sărbătorită anual în data de 29 
iunie, la propunerea ţărilor dunărene şi sub auspiciile Comisiei 
Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). 

IULIE

3 iulie / Tur cultural „O plimbare pe Argentinierstrasse 
– identificarea artei şi a culturii“ („Grätzelspaziergang 
Argentinierstrasse – Kunst und Kultur entdecken“), coordonat 
de Administraţia cartierului Obere Wieden. Turul ghidat a 
cuprins o serie de obiective culturale localizate pe strada 
Argentinier, pe axa de legătură între Karlsplatz şi Gara 
Centrală. Sediul Institutului Cultural Român de la Viena a 
fost unul dintre obiectivele de pe traseu, alături de atelierul 
Herbert Boeckl şi Teatrul Akzent. Cu ocazia popasului la 
sediul Institutului, curatorul Ana-Maria Altmann a prezentat 
expoziţia „Nightfall“ a artistului Részegh Botond, găzduită la 
Galeria Institutului Cultural Român de la Viena.

23 iunie / „Effects of Enescu“ – atelier de 
creaţie pentru copii şi adulţi

© Ovidiu Spătar
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grădina Palatului Schönborn din Viena(Volks Kundemuseum), 
au fost proiectate trei dintre filmele realizate împreună de 
cei doi cineaşti: Lampa cu căciulă (2006), Alexandra (2006) 
şi O umbră de nor (2013). La finalul serii, prozatorul Florin 
Lăzărescu a participat la o discuţie cu publicul. 

19 iulie / Tur ghidat „Enescu şi Viena“ în capitala Austriei. 
Institutul Cultural Român de la Viena a organizat un tur 
ghidat prin câteva locuri legate de biografia compozitorului 
român George Enescu, care a locuit şi studiat în Viena 
în perioada 1888-1894. Turul a început la primul popas al 
tânărului George Enescu în Viena: pensiunea doamnei 
Emmy Ursichtz (Frankenberggasse 6), unde a sosit în toamna 
anului 1888 împreună cu părinţii Costache şi Maria Enescu. 
Următorul obiectiv vizitat a fost clădirea din Nibelungengasse 
10, adresa apartamentului profesorului de vioară Joseph 
Hellmesberger Junior şi reşedinţa lui George Enescu pe durata 
şederii sale în Viena. Ultimul popas a fost Wiener Musikverein 
(Musikvereinsplatz 1), locul în care George Enescu a studiat 
între anii 1888-1894 şi unde a primit, în data de 15 iulie 1893, 
Gesellschafts-Medalia Musikverein. Parteneri: Societatea 
Internaţională „George Enescu“ din Viena, Muzeul Naţional 
„George Enescu“ din Bucureşti.Evenimentul s-a înscris în 
programul „Enescu şi Viena“ derulat de Institutul Cultural 
Român de la Viena pe parcursul anului 2015, care a cuprins 
o serie de manifestări cu rolul de a prezenta publicului opera 
şi biografia compozitorului român.

4 iulie / Festival românesc în Augartenpark din Graz. 
Evenimentul a cuprins ateliere de creaţie şi concursuri 
dedicate copiilor, dansuri populare româneşti susţinute 
de Asociaţia „Dor Călător Graz“, concerte cu muzică din 
repertoriul românesc şi internaţional. La festival au fost invitaţi 
meşteri populari din România. Manifestare organizată de 
Asociaţia „Aripile Speranţei Graz“, cu sprijinul Asociaţiei „Dor 
Călător Graz“, Vemma Graz, al restaurantului Osanu, al 
landului Stiria şi promovată de Institutul Cultural Român de 
la Viena. 

9 iulie-15 septembrie / Expoziţia de artă contemporană 
„Megatron“ cu lucrări semnate de Adrian Dan (curator), 
Răzvan Boar şi Nona Inescu la Galeria Institutului Cultural 
Român de la Viena, la vernisajul căreia au fost prezenţi cei 
trei artişti. Titlul expoziţiei face trimitere atât la personajul de 
benzi desenate Transformers, cât şi la scurtmetrajul Megatron 
realizat de Marian Crişan, câştigător în anul 2008 al premiului 
Palme d’Or la Festivalul Internţional de Film de la Cannes. 
Expoziţia a reunit lucrările unor artişti care s-au format într-
un mediu vizual aflat la confluenţa dintre blocul comunist 
şi explozia de benzi desenate de pe ecranul televizorului. 
Cele trei practici artistice conturează o identitate comună, 
suspendată în tensiunea dintre distanţa geografică şi istorică 
şi accesul instantaneu la spaţiul cultural al vestului globalizat.

17 iulie / Tribut echipei de creaţie formate din regizorul Radu 
Jude şi scenaristul Florin Lăzărescu. În cadrul festivalului 
internaţional de film de scurtmetraj în aer liber dotdotdot, în 

9 iulie-15 septembrie / Expoziţia de artă contemporană 
„Megatron“ semnată de artiştii Adrian Dan (curator), Răzvan 

Boar şi Nona Inescu
© Adrian Dan

17 iulie / Florin Lăzărescu pe scena festivalului 
dotdotdot, alături de moderatoarea Alexandra Zawia si 
traducătoarea Patricia Bueck
© dotdotdot
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prezintă frescele exterioare ale mănăstirilor din Bucovina 
(sec. XVI-XVII), valori ale patrimoniului cultural universal: 
Voroneţ, Humor, Moldoviţa, Arbore, Suceviţa, şi Spirit şi spaţiu 
baroc, r. Doru Cheşu, care ilustrează arta religioasă din 
Moldova (sec. XVII-XVIII), pe baza aşezămintelor Mănăstirea 
Dragomirna, Biserica Trei Ierarhi, Biserica Mănăstirii Cetăţuia 
şi Biserca Mănăstirii Golia. Filmele documentare au fost puse 
la dispoziţie de Studioul Video Art. Evenimentul a marcat Ziua 
Imnului Naţional al României.

31 iulie / Spectacol-lectură Insula (Die Insel) de Gellu Naum 
la Teatrul Pygmalion din Viena. În regia lui Tino Geirun, 
spectacolul a avut următoarea distribuţie: Ingeborg 
Mammerler, Julia Prock-Schauer, Viktoria Deixler, Philipp 
Kaplan, David Igniatovic şi Paul Gruber. Traducerea în 
limba germană a piesei de teatru a fost realizată de Kerstin 
Ahlers şi a fost inclusă pe ebook-ul lansat în 2011 de Centrul 
Naţional al Cărţii din cadrul Institutului Cultural Român. 
Lectura scenică de la Viena s-a desfăşurat cu sprijinul 
Fundaţiei „Gellu Naum“. Evenimentul organizat de Institutul 
Cultural Român de la Viena şi Teatrul Pygmalion din Viena a 
marcat împlinirea a 100 de ani de la naşterea dramaturgului, 
poetului, prozatorului şi eseistului român Gellu Naum (1915-
2001).

21 iulie / Proiecţia specială a unor reportaje din seria TV 
KulTOUR mit Holender. Evenimentul de la sediul Institutului 
Cultural Românde la Viena i-a fost dedicat lui Ioan Holender, 
cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani pe 18 iulie. Seria 
KulTOUR mit Holender, difuzată de postul austriac Servus TV, 
prezintă evenimente importante din sfera muzicii clasice, 
teatrului şi artelor vizuale. Ioan Holender călătoreşte în 
importante centre culturale din Europa şi prezintă activitatea 
instituţiilor de cultură, a artiştilor şi personalităţilor din acele 
locuri. În cadrul evenimentului au fost proiectate reportajele 
Bucureşti între Hohenzollern şi Ceauşescu, care prezintă 
istoria şi importanţa culturală a capitalei României prin prisma 
lui Ioan Holender, Palatele regale ale României şi istoria lor, 
care face o scurtă trecere în revistă a palatelor regale din 
România, punând accentul pe Palatul Peleş, ridicat în anul 
1873 de regele Carol I, Oraşul cultural şi universitar Cluj-
Napoca, care prezintă istoria şi aspectul multicultural al 
oraşului, făcând referire la importanţa acestuia ca centru 
universitar, religios şi muzical şi Valoarea unei viori, un dialog 
între Ioan Holender şi prof. Ewald Nowotny despre colecţia 
de viori a Băncii de Stat din Austria şi vizita lui Ioan Holender, 
în compania lui Janos Markus-Barbarossa, la fabrica de viori 
de la Reghin.

29 iulie / Proiecţia seriei de documentare Valori ale 
patrimoniului românesc la Cinemateca Institutului Cultural 
Român de la Viena. Sub acest titlu au fost prezentate 
documentarele Mânăstiri din Bucovina, r. Ion Bostan, care 

31 iulie / Spectacolul-lectură „Insula“ de Gellu Naum în regia 
lui Tino Geirun susţinut la Teatrul Pygmalion cu următoarea 
distribuţie: Ingeborg Mammerler, Julia Prock-Schauer, 
ViktoriaDeixler, Philipp Kaplan, David Igniatovicşi Paul Gruber
© ICR Viena

21 iulie / Prezentarea noii ediţii a ghidului cultural bilingv 
Rumanisches Wien. Ein Stadtfuhrer/Românii de pe 

Ringstrasse: trasee de ieri prin Viena de azi (Gabriel Kohn, 
Peter Schubert, Editura Institutului Cultural Român) –Ioan 

Holender alături de moderatoarea Karin Thaler (ORF), 
pescena ORF a BUCH WIEN 2015 

© LCM Fotostudio Richard Schuster
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Cinema, mon amour(r. Alexandru Belc) – premiile Cat&Docs 
Award şi Croatian Radio Television HRT Award. În categoria 
„Pack&Pitch Projects“ a fost selectat şi desemnat câştigător 
proiectul SOL (Messenger) în regia Andei-Luana Puşcaş. 
Printre participanţii români s-au numărat: Iulia Ciochină, 
Sorin Dobrin (actori), Anda-Luana Puşcaş, Raul Sebastian 
Mihăilescu (regizori), Raluca Mănescu (producător), Ana-
Maria Gheorghe, Ionuţ-Răzvan Barbu, Răzvan Mihai Badea 
(scenografi), Andra Petrescu (critic de film) şi Ana-Maria 
Drăghici, Simona Susnea (cineaşti). 

19 august / Proiecţia documentarului Enescu – la răspântie 
de vremi (regia şi imaginea: Nicolae Mărgineanu, scenariul 
şi comentariul: Ada Brumaru) la sediul Institutului a marcat 
134 de ani de naşterea lui George Enescu (19 august 1881 
– 4 mai 1955). Coproducţia Editurii Video (România) şi Label 
Image Production – SACEM (Franţa) prezintă viaţa şi opera 
compozitorului român George Enescu de la perioada 
studiilor din Viena (1888-1894) până la exilul din Paris, odată 
cu instaurarea dictaturii comuniste în România. Filmul a 
obţinut premiul Fundaţiei „Jora“ (1996) şi premiul UCIN pentru 
regie şi montaj (1996) şi a fost realizat cu sprijinul Muzeului 
Naţional „George Enescu“ din Bucureşti şi al Societăţii 
Internaţionale „George Enescu“. Evenimentul s-a înscris în 
programul „Enescu şi Viena“ derulat de Institutul Cultural 
Român de la Viena pe parcursul anului 2015, care a cuprins 
o serie de manifestări cu rolul de a prezenta publicului opera 
şi biografia compozitorului român.

AUGUST

12 august / Concert de muzică clasică susţinut de Cristian 
Ruscior (vioară), Kiril Kozlovsky (pian) şi Liina Leijala (violoncel) 
la sediul Institutului, cuprinzând compoziţii de Joseph Haydn, 
Serghei Rahmaninov şi Dimitri Şostacovici. Evenimentul a fost 
organizat în colaborare cu galeria de artă contemporană 
românească FIVE PLUS Art Gallery. 

13 august / Proiecţia filmului Trece şi prin perete (r. Radu 
Jude, 2014) în cadrul festivalului internaţional de film de 
scurtmetraj în aer liber dotdotdot. Scurtmetrajul a făcut parte 
din programul „Prix illy du court métrage“, care a reunit o 
selecţie de filme prezentate în cadrul unei secţiuni speciale a 
Festivalului Internaţional de Film de la Cannes.

14 august / Proiecţia filmelor Cheful (r. Adrian Sitaru, 2012) 
şi Cai putere (r. Daniel Sandu, 2014) în cadrul festivalului 
internaţional de film de scurtmetraj în aer liber dotdotdot. 
Scurtmetrajele au făcut parte din programul „no/more 
comfort“, care şi-a propus să aducă împreună o comunitate 
a iubitorilor de film.

14-22 august / Prezenţă românească la Festivalul de Film de la 
Sarajevo. Programul competiţional al festivalului a fost împărţit 
în secţiunile: lungmetraj, scurtmetraj şi documentar, juriul 
competiţiei de lungmetraje fiind prezidat de regizorul român 
Călin Peter Netzer. La cea de-a XXI-a ediţie a festivalului au 
fost prezentate următoarele filme româneşti: Toto şi surorile lui 
(r. Alexander Nanau), Chuck Norris vs Communism (r. Ilinca 
Călugăreanu), Aferim! (r. Radu Jude), Un etaj mai jos (r. 
Radu Muntean),  Comoara (r. Corneliu Porumboiu), Acasă 
la tata (r. Andrei Cohn), Ramona (r. Andrei Creţulescu), O 
faptă bună (r. Andrei Gruzsniczki). Un număr semnificativ de 
cineaşti români a participat la programele „CineLink“, „Docu 
Rough Cut Boutique“ şi „Talents Sarajevo“, care facilitează 
întâlnirea între distribuitori şi producători cu realizatorii unor 
filme aflate în stadiul de post-producţie, prezentând cele 
mai promiţătoare proiecte regionale. Alături de Profesorul 
de Radu Dragomir, A Coat of Gold de Cristina Groşan, 
Dublu de Catrinel Dănăiaţă, au participat următoarele 
proiecte cinematografice câştigătoare: Soldaţii (r. Ivana 
Mladenović) – premiul Cinelink Living Pictures Service şi Fixeur 
(Adrian Sitaru) – premiul „The Post Republic“, documentarul 

14 – 22 august / Alexander Nanau, regizorul filmului 
Toto şi surorile lui (2004), câştigător al competiţiei de 
documentare din cadrul Sarajevo Film Festival
© Obala Art Center
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atât dansatori, orchestră şi solişti vocali consacraţi, cât şi 
tineri care preiau şi transmit mai departe valorile folclorului 
românesc. Coregrafia este semnată de Vasile Gabor, iar 
orchestra este condusă de maestrul dirijor Eugen Petruţ. 
Ansamblul „Rapsodia Călimanilor“ îşi desfăşoară activitatea 
sub egida Ministerului Culturii.

SEPTEMBRIE

10 septembrie / Concert de muzică clasică la sediul Institutului, 
organizat de Asociaţia Culturală „Mihai Eminescu“ din Viena, 
în interpretarea naistei Andreea Chira, acompaniată la 
pian de Ruben Doran. Programul serii a cuprins următoarele 
compoziţii: Pastorul singuratic de James Last, El condor 
pasa de Daniel Alomía Robles, Schindler’s List de John 
Williams, Colaj de muzică tradiţională românească (4 piese), 
Ständchen de Franz Schubert, O sole mio de Eduardo Di 
Capua,  Baladă de Ciprian Porumbescu,  Autumn Leaves  
de Joseph Kosma, Ciocârlia. 

14 septembrie / Spectacolul multimedia „Utopia Station“ 
al muzicianului şi designerului audio român Sillyconductor 
(Cătălin Matei) acompaniat de artistul vizual Ben G. Fodor 
şi actorul Karl Menrad. Evenimentul de la Semperdepot 
(Academia de Arte Vizuale din Viena) a fost organizat 
de Televiziunea de stat din Austria ORF, în colaborare cu 
Academia de Arte Vizuale din Viena şi cu sprijinul Asociaţiei 
„Forberg Schneider“. 

18 şi 21 septembrie / Proiecţia spectacolului muzical 
înregistrat în data de 26 iunie 2010, care a marcat încheierea 
mandatului lui Ioan Holender de director al Operei de Stat 
din Viena. Gala „Ioan Holender Farewell Concert“ a fost 
un maraton muzical de peste cinci ore, prezentat la sediul 
Institutului în două părţi, în zilele de 18 şi 21 septembrie.

25 septembrie / Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, 
Reprezentanţa Comisiei Europene la Viena, Biroul de 
Informaţii al Parlamentului European, Institutul Cultural 
Român de la Viena şi alţi membri ai clusterului EUNIC Austria 
au organizeazat manifestarea „A fost odată ca niciodată… 
Călătoriile Scufiţei Roşii prin spaţiile lingvistice ale Europei“. 
Diversitatea lingvistică a Europei a fost ilustrată prin lectura 

23 august / Tur ghidat „Enescu şi Viena“ în capitala Austriei. 
Institutul Cultural Român de la Viena a organizat un tur 
ghidat prin câteva locuri legate de biografia compozitorului 
român George Enescu, care a locuit şi studiat în Viena 
în perioada 1888-1894. Turul a început la primul popas al 
tânărului George Enescu în Viena: pensiunea doamnei 
Emmy Ursichtz (Frankenberggasse 6), unde a sosit în toamna 
anului 1888 împreună cu părinţii Costache şi Maria Enescu. 
Următorul obiectiv vizitat a fost clădirea din Nibelungengasse 
10, adresa apartamentului profesorului de vioară Joseph 
Hellmesberger Junior şi reşedinţa lui George Enescu pe durata 
şederii sale în Viena. Ultimul popas a fost Wiener Musikverein 
(Musikvereinsplatz 1), locul în care George Enescu a studiat 
între anii 1888-1894 şi unde a primit, în data de 15 iulie 1893, 
Gesellschafts-Medalia Musikverein. Parteneri: Societatea 
Internaţională „George Enescu“ din Viena, Muzeul Naţional 
„George Enescu“ din Bucureşti. Evenimentul s-a înscris în 
programul „Enescu şi Viena“ derulat de Institutul Cultural 
Român de la Viena pe parcursul anului 2015, care a cuprins 
o serie de manifestări cu rolul de a prezenta publicului opera 
şi biografia compozitorului român.

24 august / Concertul de deschidere al Festivalului 
Internaţional Forum Gitarre Wien (24-30 august), susţinut de 
tânărul chitarist român Alecu Ciapi, acompaniat de chitarista 
Margarita Escarpa (Spania), la Sala Ehrbar a Conservatorului 
din Viena. Cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului a cuprins 
concerte de muzică clasică, conferinţe, expoziţii şi master 
classes la care au participat muzicieni, compozitori şi 
producători de pe plan internaţional. În cadrul festivalului au 
fost organizate competiţiile „20th International Competition“ 
(rezervată muzicienilor cu o vârstă de până în 32 de 
ani) şi „18th International Youth Competition“ (rezervată 
muzicienilor cu o vârstă de până în 17 de ani). 

27 august / Spectacolul de muzică şi dansuri folclorice susţinut 
de ansamblul „Rapsodia Călimanilor“ la Minoritensaal 
din Graz, cu ocazia Zilei Limbii Române. Institutul Cultural 
Român de la Viena şi Direcţia Românii din Afara Graniţelor 
şi Limba Română a Institutului Cultural Român au organizat 
evenimentul în colaborare cu Ambasada României la Viena şi 
Consulatul Onorific al României la Graz. Ansamblul „Rapsodia 
Călimanilor“ a fost înfiinţat în anul 1990 şi are în componenţă 
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sub forma unei instalaţii de obiecte şi surse inspiraţionale 
marca PATZAIKIN. DELTACRAFT este un proiect de cercetare 
care reuneşte designul românesc progresiv şi meşteşugurile 
din zona Delta Dunării. Zece meşteşugari din această zonă 
au lucrat cot la cot cu designerii Ana Botezatu, Emese Pop, 
Ciprian Manda şi curatorii şi fondatorii KraftMade, Marlene 
Stanciu şi Mihai Sibianu. 

3-5 octombrie / Concertele ansamblului Platypus (Marianna 
Oczkowska/vioară, Myriam García Fidalgo/violoncel şi Jaime 
Wolfson/pian) la Viena şi Graz, dedicate compozitorului Ulpiu 
Vlad, vicepreşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor 
din România, la împlinirea vârstei de 70 ani. Recitalurile s-au 
desfăşurat în Sala Albastră a Off-Theater (Viena) şi la MUMTH 
– Haus für Musik und Musiktheater al Universităţii de Artă 
(Graz). Repertoriul a cuprins compoziţii semnate Ulpiu Vlad: 
Rezonanţe pe fond galben, Ecouri, Străluminarea mozaicului, 
Rezonanţe pe fond galben II, Sonorităţi şi clopoţei albaştri, 
Rezonanţe pe fond galben III şi Ecouri II. Invitaţii Institutului 
Cultural e la Viena la cele două concerte au fost profesorul 
Ulpiu Vlad şi Irina Hasnaş, compozitor, muzicolog şi jurnalist.

8 octombrie / Recitalul pianistei Adela Liculescu la sala 
Bösendorfer a Mozarthaus din Viena. Programul a cuprins 
lucrări de Ludwig van Beethoven, Franz Liszt şi Richard Wagner. 
Adela Liculescu studiază, în coordonarea profesorului Martin 
Hughes, la Universitatea de Muzică şi Artă din Viena şi este 
câştigătoarea Premiului V şi a Premiului special „Molly Joó-
Máthé“ la cea de-a XIV-a ediţie a „International Beethoven 
Piano Competition“ de la Viena (2013) şi a Premiului I la „Elena 
Rombro-Stepanow Klavierwettbewerb“ de la Viena (2012).

14-15 octombrie / „Junge Donaubrücken“, proiect dedicat 
tinerilor organizat de fundaţia Donauschwäbisches 
Zentralmuseum, Municipalitatea Viena şi Donaubüro Ulm/
Neu-Ulm. Deschiderea oficială a avut loc la sediul Institutului, 
în prezenţa coordonatorului proiectului, dr. Swantje 
Volkmann. Evenimentul a fost urmat de atelierul pe teme 
ecologice „Al treilea om al Dunării“. Proiectul a continuat 
cu workshop-ul pe teme sociale „Global Village“. Pornind 
de la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, 
care încurajează cooperarea transfrontalieră şi dezvoltarea 
economică şi culturală durabilă a Europei Centrale şi de 

poveştii Scufiţa Roşie în 20 de limbi europene, în cadrul unui 
eveniment care a avut  loc la Casa Uniunii Europene de la 
Viena. Programul pentru copii şi adolescenţi  a cuprins un 
atelier de lectură cu Mercedes Echerer (Austria), filme cu 
Scufiţa Roşie în diferite limbi europene, jocuri de memorie, 
ateliere de pictură cu Alba Cruz (Spania) şi de origami cu 
Karol Krčmár (Slovacia). Programul serii a cuprins prelegerea 
susţinută de dr. Susanne Schauf şi intitulată „Scufiţa Roşie – 
un basm european?“. Mercedes Echerer şi Peter Rosmanith 
a oferit publicului lectura „Basme, Mituri şi Muzică: Scufiţa 
Roşie & Co“. Moderatorul evenimentului a fost Achim Braun 
(Reprezentanţa Comisiei Europene din Austria).  În aceeaşi 
seară a fost prezentată expoziţia de carte „Scufiţa Roşie în 30 
de limbi“, care a putut fi vizitată în perioada 7-30 septembrie.

28 septembrie / Seară literară în compania poetului Ştefan 
Baghiu, a scriitorului şi directorului Literaturhaus Berlin, Ernest 
Wichner, şi a actorului Till Firit. Ştefan Baghiu a publicat în 
urmă cu doi ani primul său volum de poezie, intitulat Spre 
Sud, la Lăceni, tradus în limba germană de Ernest Wichner. 
În cadrul evenimentului de la Literaturhaus Viena, Ernest 
Wichner l-a prezentat pe tânărul autor Ştefan Baghiu şi a 
citit poezii din propriu său volum - bin ganz wie aufgesperrt. 
Totodată, actorul austriac Till Firit a citit poeziile în limba 
germană semnate de Ştefan Baghiu. Evenimentul, organizat 
de KulturKontakt Austria în colaborare cu Institutul Cultural 
Român de la Viena şi Literaturhaus Viena a fost moderat de 
Ernest Wichner. Lecturile au fost acompaniate muzical de 
Yorgos Nousis (chitară).

OCTOMBRIE

3 octombrie / „Noaptea lungă a muzeelor“ organizată 
în colaborare cu Liga Studenţilor Români din Străinătate 
(LSRS). Evenimentul a prezentat expoziţiile PLUG TO NATURE 
şi DELTACRAFT design + meşteşug, găzduite de Galeria 
Institutului Cultural Român de la Viena în cadrul Vienna 
Design Week, proiectul dedicat copiilor „Es war einmal… 
Rotkäppchen“ („A fost odată… Scufiţa Roşie“) şi filmul 
documentar INSIGHT. An Eye on Bucharest’s Art Galleries, 
documentar realizat de  Miluţă Flueraş, Edina Berbescu şi 
Simona Carapeţ. Expoziţia PLUG TO NATURE a fost concepută 



302

Stoicescu, curator. Vernisajul a fost un eveniment interactiv, 
un dialog între publicul vizitator şi doi dintre autorii expoziţiei, 
prof. dr. arh. Marius Marcu-Lăpădat, decanul Facultăţii 
de Arhitectură de Interior a Universităţii de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu“ şi arh. Mariana Celac. Prezentările au 
adus în prim-plan transformările capitalei din perioada 1989-
2015. În cadrul vernisajului a fost prezentat filmul O capitală 
recuperată, realizat de Ionel Stoicescu. 

22 octombrie-5 noiembrie / Festivalul internaţional de 
film VIENNALE 2015, ediţia 53, cu participarea regizorilor 
Corneliu Porumboiu şi Radu Muntean. Festivalul a prezentat 
300 de producţii cinematografice, programe speciale, 

Est, proiectul „Junge Donaubrücken“ a oferit, sub sloganul 
„Tinere punţi peste Dunăre“, unui număr de 40 de tineri şi 
adolescenţi, elevi din ţările dunărene, posibilitatea de a 
participa la o serie de workshop-uri şi sesiuni de comunicare 
organizate la Viena, structurate pe patru teme principale: 
Strategia Dunării / Ecologie / Minorităţi în spaţiul dunărean / 
Cultură în spaţiul dunărean. 

18 octombrie / Seară muzical-literară organizată de Asociaţia 
„Hora“ din Viena la sediul Institutului. În cadrul evenimentului 
moderat de dr. Hans Dama, preşedintele Asociaţiei Şvabilor 
Bănăţeni din Austria, au fost lecturate pasaje din volumele 
De şapte ori viaţa de Veronica Bălaj, Love story in Budapest 
de Nelu Brădean-Ebinger, Banat Gedichte de Hans Dama şi 
Denke, werde und lebe bold de Karl M. Pilsl. Programul a fost 
completat de momente muzicale în interpretarea unor artişti 
români stabiliţi în Austria: Andreea Chira (nai), Andrei Roth 
(pian), Aura Twarovska (mezzosoprană) şi Liviu Burz (bas). 

20-22 octombrie / Expoziţia „De 25 de ori Bucureşti“ 
organizată în parteneriat cu creart – Centrul de Creaţie, 
Artă şi Tradiţie al Primăriei Municipiului Bucureşti. Expoziţia, 
găzduită de Galeria Institutului Cultural Român de la Viena, 
a prezentat transformările urbanistice şi arhitecturale ale 
capitalei României post-revoluţionare. Autorii expoziţiei sunt 
acad. Răzvan Theodorescu, prof. dr. arh. Augustin Ioan, prof. 
dr. arh. Marius Marcu Lăpădat, arh. Mariana Celac şi Ionel 

22 octombrie-5 noiembrie / Afiş al celei de-a 53-a ediţii a 
Festivalului Internaţional de Film VIENNALE 2015
© VIENNALE

20 octombrie / Prof. dr. arh. Marius Marcu-Lăpădat, decanul 
Facultăţii de Arhitectură de Interior a Universităţii de Arhitectură 

şi Urbanism „Ion Mincu“ şi arh. Mariana Celac, alături de Irina 
Cornişteanu, director ICR Viena / Vernisajul expoziţiei „De 25 de 

ori Bucureşti“, organizată în colaborare cu creart–Centrul de 
Creaţie, Artă şi Tradiţie al Primăriei Municipiului Bucureşti
© creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Primăriei 

Municipiului Bucureşti
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şi Elly Wright (voce). În data de 30 octombrie, Petra şi Michael 
Acker au concertat alături de pianista Julia Siedl în spaţiul 
„In der Strengen Kammer“ al clubului de jazz Porgy&Bess din 
Viena.

NOIEMBRIE

9 noiembrie / Recitalul pianistului Ioan-Dragoş Dumitriu la 
sediul Institutului. Repertoriul a cuprins opere ale compozitorilor 
Joseph Haydn, Franz Liszt, Serghei Prokofiev, Piotr Ilici 
Ceaikovski şi Serghei Rahmaninov. Ioan-Dragoş Dimitriu este 
student al Universităţii de Muzică şi Arte Dramatice din Viena, 
la clasa profesorului Martin Hughes. Ioan-Dragoş Dumitriu a 
susţinut concerte pe scene cunoscute din Austria, Germania, 
Japonia, Italia, Elveţia, Franţa şi Anglia.

12-16 noiembrie / Turneul de prezentare în Austria a 
traducerii în limba germană a volumului Kinderland de 
Liliana Corobca publicat la editura Paul Zsolnay din Viena. 
Au avut loc lecturi la Graz (Kulturzentrum bei den Minoriten), 
Viena (MUSA Museum Startgalerie Artothek şi Literaturcafé, 
Buch Wien) şi Salzburg (Literaturhaus). Prezentarea volumului, 
cu participarea autoarei şi a traducătorului Ernest Wichner, a 
cuprins lecturi în limba română şi în limba germană. Volumul 
Kinderland spune povestea Cristinei, un copil nevoit să devină 
„mamă“ responsabilă pentru cei doi fraţi mai mici, atunci 
când părinţii pleacă la muncă în străinătate. Liliana Corobca 
este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii 
de Stat din Moldova şi doctor în litere la Universitatea din 
Bucureşti. Din anul 2007 este membră a Uniunii Scriitorilor 
din România, fiind cunoscută pentru activitatea literară, 
cărţile sale fiind traduse în limba italiană şi limba germană. 
Volumele Un an în paradis (2011) şi Kinderland (2015) au fost 
traduse în limba germană de Ernest Wichner.

17 noiembrie 2015-10 ianuarie 2016 / Expoziţia Anca Benera 
şi Arnold Estefan la galeria IG BILDENDE KUNST din Viena. 
Programul artistic de cooperare al landului Austria Inferioară, 
ajuns la cea de-a 15-a ediţie, a fost organizat de AIR-ARTIST 
IN RESIDENCE (Krems) şi galeria IG BILDENDE KUNST (Viena). 
Curatorii proiectului Verena Gamper (Kunsthalle Krems) şi 
Sonja Schön (IG BILDENDE KUNST) au lansat invitaţia duo-

interviuri, discuţii cu publicul şi o retrospectivă istorică asupra 
cinematografiei, realizată în colaborare cu Muzeul de Film 
din Austria. VIENNALE a prezentat trei producţii româneşti 
în secţiunea lungmetraje: Comoara (r. Corneliu Porumboiu 
2015), Un etaj mai jos (r. Radu Muntean 2015) şi De ce eu?(r. 
Tudor Giurgiu 2015).

23 octombrie-1 noiembrie / Transmisii în direct la sediul 
Institutului ale spectacolelor prezentate în cadrul Festivalului 
Naţional de Teatru Bucureşti. Au fost prezentate piesele 
Mein Kampf de George Tabori (Teatrul Naţional Cluj-
Napoca, regia: Alexandru Dabija), Steaua fără nume de 
Mihail Sebastian (Centrul Cultural pentru UNESCO „Nicolae 
Bălcescu“ din Bucureşti, direcţia de scenă: Victor Ioan 
Frunză), Bizoni. Fabula urbană #2 de Pau Miró (Teatrul 
Naţional „Radu Stanca“ din Sibiu, regia: Radu Afrim). 

25-28 octombrie / Concertul ansamblului Reconsil organizat 
de KulturKontakt Austria, Cancelaria Federală a Austriei la 
Centrul Arnold Schönberg din Viena. Concertul a cuprins 
lucrări scrise de cinci compozitori rezidenţi în Viena în 2015, în 
cadrul programului KulturKontakt Austria, incluzând o lucrare 
a compozitoarei Diana Rotaru. Lucrarea Ultimul strigăt al 
inorogului II (The Last Cry of the Unicorn II) a Dianei Rotaru 
a fost scrisă în 2007 în memoria regizorului Cristian Nemescu.

28 octombrie / Concertul Orchestrei Române de Tineret 
în Sala Mare a Wiener Konzerthaus. Programul a cuprins 
compoziţii de George Enescu, Maurice Ravel şi Piotr Ilici 
Ceaikovski. Evenimentul a făcut parte din turneul Orchestrei 
Române de Tineret, realizat cu sprijinul Institutului Cultural 
Român, care a cuprins concerte în Italia, Franţa şi Austria. 
Orchestra Română de Tineret este formată din 100 de tineri 
muzicieni cu vârste cuprinse între 20 şi 28 de ani şi şi îl are 
ca dirijor principal pe maestrul Cristian Mandeal. Orchestra a 
susţinut concerte extraordinare în cadrul Festivalului „George 
Enescu“ (ediţiile 2011 şi 2013) şi a deschis ediţia din 2015, în cel 
mai prestigios ciclu de concerte „Mari orchestre ale lumii“.

29-30 octombrie / Concertul „Jazz auf der Wieden“ organizat 
în colaborare cu Primăria sectorului 4 din Viena la sediul 
Institutului. Desfăşurat sub motto-ul „Jazz Romanian Style“, 
evenimentul i-a prezentat pe Petra Acker (voce), Michael 
Acker (contrabas), Steven Reich (pian), Andy Weiss (baterie) 
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18 noiembrie / Concert Peter Hudler (violoncel) şi Nikolas 
Wagner (pian) la sediul Institutului. Recitalul a fost construit 
în jurul lucrării Sonată pentru violoncel şi pian op.26/1 de 
George Enescu. Evenimentul s-a înscris în programul „Enescu 
şi Viena“ derulat de Institutul Cultural Român de la Viena pe 
parcursul anului 2015, care a cuprins o serie de manifestări 
cu rolul de a prezenta publicului opera şi biografia 
compozitorului român.

20 noiembrie / Meet the IT Experts, eveniment iniţiat de Liga 
Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) – filiala Austria, la 
sediul Institutului. La discuţii au participat Marinel Alangiu, 
ICT Director la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa (OSCE) şi Cornel Şandru, ICT Director la BenQ Viena.
Evenimentul a făcut parte din seria Meet the Experts, ce 
constă în seminarii organizate periodic cu experţi români din 
diferite domenii de activitate din Austria.

23 noiembrie / Concertul „Enescu-Bălănescu“ susţinut de 
Bălănescu Quartet (Alexander Bălănescu – vioară, James 
Shenton – violină, Kate Wilkinson – violă, Nick Holland – 
violoncel, David Kent – mixer) la clubul de jazz Porgy&Bess 
din Viena. Proiectul „Enescu-Bălănescu“, prezentat live la 
Viena, a reprezentat o avanpremieră a albumului omonim 
care încheie trilogia muzicală din care fac parte şi albumele 
„Luminitza“ şi „Maria Tănase“. 

ului artistic din România, Anca Benera şi Arnold Estefan, 
alături de Hannah Öllinger şi Manfred Rainer din Austria. 
Aceştia au expus o selecţie de lucrări care au avut ca punct 
de plecare reflecţia asupra condiţiei artistului şi a realităţii 
în care acesta trăieşte şi lucrează. Proiectul şi-a propus 
realizarea unei paralele între spaţiul artistic românesc şi cel 
austriac, printr-o cercetare critică a producţiei culturale 
contemporane. Anca Benera şi Arnold Estefan au expus 
lucrările: „An Artist Who Cannot“ – susţinând că networking-ul 
devine cel mai important instrument artistic în era globalizării; 
„Compensation for the Lack of Resources“ – despre lipsa 
finanţării artei contemporane şi „I Work Therefore I’m Not“ – 
despre condiţia artistului nevoit să îşi susţină arta, având un 
loc de muncă stabil într-un alt domeniu. 

12-15 noiembrie / Afiş - 
BUCH WIEN 2015

© BUCH WIEN 

17 noiembrie / Expoziţia artiştilor Anca Benera şi Arnold Estefan 
organizată de AIR-ARTIST IN RESIDENCE (Krems)  în parteneriat cu 
galeria IG BILDENDE KUNST
© IG BILDENDE KUNST
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ale cercetătorilor români Maria Sass, Graziella Predoiu, 
Bianca Bican, András F. Balogh, Mădălina Diaconu, Cristina 
Petrescu, Alexa Stoicescu şi George Guţu. Ioan Holender a 
participat la dezbaterea din închiderea simpozionului „1989 
und die Folgen: Transformation oder Stagnation“ care a 
fost moderată de jurnalista Laura Balomiri. Subiectele de 
dezbatere au fost introduse prin intermediul unor scurte 
prelegeri, discuţii, mese rotunde şi al unei lecturi din eseurile 
politice ale celor două autoare. 

27-29 noiembrie / Simpozionul internaţional „European 
Voices IV – Multipart Instrumental Music: Soloist and Ensemble 
Traditions“. Programul a cuprins o serie de discuţii şi dezbateri 
despre muzica polifonică instrumentală tradiţională. La 
simpozion au participat 24 de experţi din 18 ţări europene. 
Din România a conferenţiat prof. dr. Speranţa Rădulescu, 
susţinând prelegerea „A Peculiar Form of Plurivocality in 
Romania: Disorderly Polyphony or Heterophony“. Prelegerile 
au fost completate de demonstraţii muzicale în interpretarea 
unor ansambluri instrumentale şi solişti din Europa Centrală 
şi de Est. Grupul folcloric „Nepoţii Iancului“ din regiunea 
Ţara Moţilor a susţinut un concert în cadrul evenimentului 
de închidere a simpozionului la sala Haydn a Universităţii 
de Muzică. Cea de-a patra ediţie a simpozionului a 
fost organizată de Institutul pentru Cercetare Folclorică 
şi Etnomuzicologie al Universităţii de Muzică şi Artele 
Spectacolului din Viena cu sprijinul Institutului Cultural Român 
de la Viena, al Wien Kultur – Secţia Culturală a Primăriei 
Viena, al Institutului Cultural Italian de la Viena şi al Institutului 
Polonez de la Viena. 

DECEMBRIE

13 decembrie / Concert susţinut  de ansamblul românesc 
Imago Mundi la Salzburg (Wiener Saal din Stiftung 
Mozarteum). Proiectul pe care Imago Mundi l-a prezentat 
publicului austriac, „Isvor. George Enescu – Rapsodiile 
Române: Muzică tradiţională şi folclor urban“, a sondat 
sursele de inspiraţie folosite de compozitorul român realizând 
o paralelă între acestea şi contextul mai larg al creaţiilor 
populare şi urbane munteneşti ale secolului al XIX-lea. Piesele 
au fost puse în valoare prin dialogul dintre instrumente 

26-27 noiembrie / Simpozion interdisciplinar dedicat autoarelor 
Elfride Jelinek şi Herta Müller, organizat la MUSA – Museum 
Startgalerie Artothek de Universitatea Viena în colaborare 
cu Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai“ 
din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara şi 
Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu. Simpozionul a fost 
conceput sub forma unui dialog intercultural între experţi din 
Austria şi România. În cadrul evenimentului, actriţele Sylvie 
Rohrer şi Andrea Eckert au lecturat pasaje din texte semnate 
Herta Müller şi Elfride Jelinek. Simpozionul a cuprins prelegeri 

23 noiembrie / Afiş - Bălănescu Quartet la clubul de jazz 
Porgy&Bess Viena, © Porgy&Bess
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Român de la Viena pe parcursul anului, care a cuprins o 
serie de manifestări cu rolul de a prezenta publicului opera şi 
biografia compozitorului român.

15 decembrie / Recital vocal-instrumental de Crăciun 
organizat în parteneriat cu Liceul de Arte „Regina Maria“ din 
Alba Iulia. Corul de copii „Flori de Mai“ şi de elevi ai Liceului 
de Arte „Regina Maria“ din Alba Iulia au interpretat colinde, 
muzică clasică şi muzică folclorică românească. Totodată 
a avut loc serbarea de Crăciun pentru copiii care urmează 
cursul de limbă română „Coaching Romanian Junior“ 
organizat de Institutul Cultural Român de la  Viena. 

16 decembrie / Concert de lansare la Viena a albumului 
„George Enescu – Integrala creaţiei pentru pian solo“, o 
premieră discografică realizată la Casa de discuri germană 
Hänssler Classic, în interpretarea Ralucăi Ştirbăţ. Concertul 
s-a desfăşurat în Sala Bösendorfer din Mozarthaus Viena, fiind 
organizat în colaborare cu Societatea Internaţională „George 
Enescu“ din Viena şi Societatea Austro-Română (AUSTROM). 
Evenimentul a încheiat programul „Enescu şi Viena“ derulat 
de Institutul Cultural Român de la Viena pe parcursul anului, 
care a cuprins o serie de manifestări cu rolul de a prezenta 
publicului opera şi biografia compozitorului român.

22 decembrie / Prezentare de fotografie semnată Tudor 
Bratu la galeria Klub Irrko Space Night din Viena. Tudor 
Bratu a prezentat o instalaţie foto-video şi cea mai recentă 
publicaţie, The Dissidents’ Travel Guide/ Ghid de călătorie 
pentru disidenţi care conţine eseuri cuplate cu fotografie 
documentară din România şi China. Albumul se concentrează 
pe natura eticii contemporane şi chestionează probleme 
care ţin de globalizare şi coeziune socială raportate la 
responsabiliatea personală şi cea naţională. Artistul şi-a 
prezentat temele centrale ale cercetării, atât printr-o scurtă 
lectură a unuia dintre eseurile centrale din publicaţie, 
intitulat Morality as Action/ Moralitatea ca acţiune, cât şi 
printr-o prezentare vizuală care a evidenţiat dezvoltarea şi 
în final eşecul utopiei moderniste. Seara s-a încheiat cu o 
discuţie de grup pe temele abordate. Evenimentul a făcut 
parte din seria „Klub Irrko Space Night“ care prezintă, într-
un mediu informal, discursuri şi conferinţe susţinute de artişti 
internaţionali.

vechi specifice spaţiului românesc (cobză, drâmbă, tobă) 
şi instrumente clasice moderne (flaut, oboi, vioară, chitară, 
violoncel). Aranjamentul muzical i-a aparţinut lui Cătălin 
Ştefănescu, doctor în muzică şi lect. univ. la Catedra de 
Chitară a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti. Recitalul 
a fost însoţit de proiecţii video live. Ansamblul Imago Mundi 
este format din Adrian Buciu (flaute, shakers), Oana Ivaşcu 
(oboi, tamburină, drâmbă), Ştefan Barbu (vioară, frame 
drum), Andreea Ţimiraş (violoncel), Cătălin Ştefănescu 
(cobză, chitară), Daniel Ivaşcu (bendir, darabuka, drâmbă) 
şi Cristian Stănoiu (proiecţii video live). Evenimentul s-a înscris 
în programul „Enescu şi Viena“ derulat de Institutul Cultural 

26.-27.11.2015, MUSA Museum Startgalerie Artothek

Interdisziplinäres Symposium

SCHREIBEN ALS WIDERSTAND
Elfriede Jelinek & Herta Müller

veranstaltet von der
Forschungsplattform Elfriede Jelinek: Texte – Kontexte – Rezeption

und dem
Elfriede Jelinek-Forschungszentrum

mit
András F. Balogh, Laura Balomiri, Anne Bennent, Bianca Bican, Paola Bozzi, Karin Cervenka, Isolde Charim,

Uta Degner, Madalina Diaconu, Andrea Eckert, Silke Felber, Johanna Gehmacher, Christa Gürtler, George Guţu,
Ioan Holender, Robert Huez, Roman Hutter, Pia Janke, Maria-Regina Kecht, Teresa Kovacs, Cristina Petrescu,
Graziella Predoiu, Oliver Rathkolb, Maria Sass, Gerhard Scheit, Robert Schindel, Oliver Schmitt, Dieter Segert,

Alexa Stoicescu, Daniela Strigl, Rita Thiele

Information: 
Forschungsplattform Elfriede Jelinek: Texte – Kontexte – Rezeption
Universität Wien
Universitätsring 1
1010 Wien
T: +43 1 4277 25501
jelinek.germanistik@univie.ac.at 
http://fpjelinek.univie.ac.at/ Fotos: Elfriede Jelinek: © Martin Vukovits, Herta Müller: © Privat / Carl Hanser Verlag

In den Waldheimen und auf den Haidern dieses schönen Landes brennen die kleinen Lichter und geben einen schönen Schein ab, und der 
schönste Schein sind wir. Wir sind nichts, wir sind nur, was wir scheinen: Land der Musik und der weißen Pferde. Tiere sehen dich an: Sie 
sind weiß wie unsere Westen. Und die Kärntneranzüge zahlreicher Bewohner und ihnen gehöriger Politiker sind braun und haben große 
Taschen, in die man einiges hineinstecken kann. So, gut getarnt, sieht man sie in der dunklen Stammtisch-Nacht nicht allzu deutlich, diese 
mit dem Geld und allen übrigen deutschen Werten befreundeten Politiker und deren Bewohner (das Wahlvolk, das Volk ihrer Wahl, das die 
Politiker in ihrem Innersten hegen und pflegen und nur zu den Wahlen herauslassen), wenn sie wieder einmal slowenische Ortstafeln de-
molieren gehen, über die Dörfer hin. Viele dieser Politiker und Einwohner würden, nach eigener Aussage, gern noch einmal nach Stalingrad 
gehen, wenn sie nicht die ganze Zeit damit beschäftigt wären, die Kommunisten im eigenen Land aufzuspüren. Heinrich Böll hätte hier sehr 
viel gesagt, aber man hätte es ihm erst erlaubt, nachdem er den Nobelpreis bekommen hat. So wie sich kaum jemand ernsthaft bemüht hat, 
einen Elias Canetti nach Österreich zurückzuholen, denn Juden haben wir zwar so gut wie keine mehr, aber immer noch zu viele. Und ab und 

Heute warten sie in Rumänien wie in allen abgekühlten Diktaturen Osteuropas auf den Einlaß in den kapitalistischen Sumpf – wie sie West-
europa gehässig und neidisch bis zum Sturz der Diktatoren nannten. Europa, das nun ihr Gewinn werden soll, war für sie erst einmal ein 
innerer Zusammenbruch durch den Verlust ihrer Macht. Sie haben sich aufgerappelt und vorgenommen, alles zu tun, was ihnen der Auftrag 
im Namen „Europa“ abverlangt. Sie funktionieren wieder, wie ein Zug, den man auf eine andere Schiene stellt. Sie halten die Zeit für ge-
kommen, endlich bei sich zu Hause so gut zu leben wie ihre Feinde im „kapitalistischen Sumpf“ seit Jahrzehnten. Und wie ihre Staatsfeinde, 
die sie ins Gefängnis gesteckt oder mit zerbrochenen Nerven aus dem Land geekelt oder gejagt haben. Daß die Angstmacher und ich heute 
gleich sind, sehen die meisten von ihnen in bezug auf mich als Niederlage. Und den Einlaß nach Europa als materielle Kompensation für diese 
Niederlage. So zerrissen wie sie bin auch ich: Mir ist es einerseits nicht geheuer, daß sie auf einmal selber beanspruchen, was sie Jahrzehnte 
kriminalisiert und drastisch verboten haben mit dem ganzen Register der Drohungen, Hausdurchsuchungen, Verhöre, Zwangspsychiatrie, 
Erschießen auf der Flucht, Haft, Folter, Mord. Sicher packt mich die Wut, weil sie meine Freunde zum Teil durch Erpressung für immer von 

26-27 noiembrie / Afiş – Simpozionul interdisciplinar „Schreiben 
als Widerstand, Elfriede Jelinek & Herta Müller“
© Platforma de Cercetare „Elfriede Jelinek“ 
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DIREcŢIA  
RELAŢII INTERNAŢIONALE

Director: Irena Isbăşescu (ianuarie–iunie), Narcis Afrăsinei (iulie–noiembrie), Ortansa Ghindea (decembrie) 
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IcR este reprezentat în străinătate (acolo unde nu are  
reprezentanţe) prin ataşaţii culturali de la ambasadele 
României, fiind membru al clusterelor EUNIc din Statele Unite 
ale Americii (Washington), canada (Ottawa), Liban, Maroc, 
Irlanda, Iran, Thailanda, Norvegia, chille, Argentina (Buenos 
Aires), Iordania, Malaezia, Tunisia, Peru şi participă punctual 
la activităţi de cluster în Erevan, Armenia. 

SERVICIUL PARTENERIATE INTERNAŢIONALE

IANUARIE

19-23 ianuarie / Participarea a doi specialişti străini, Igor 
Efrem Zanti şi Saverio Simi de Burgis, la jurizarea concursului de 
selecţie a proiectelor româneşti pentru cea de-a 56-a ediţie 
a „Bienalei de Artă de la Veneţia“. România a participat la 
„Bienala de Artă de la Veneţia“ cu două proiecte: o expoziţie 
în Pavilionul naţional din spaţiul „Giardini della Biennale“ şi o 
altă expoziţie în Noua Galerie a IRccU Veneţia. Igor Efrem 
Zanti este curator şi critic de expoziţii de artă contemporană, 
fondator al Premiului „Arte Laguna“ şi director al Institutului 
European de Design din Veneţia. Saverio Simi de Burgis este 
critic de artă, profesor la Accademia di Belle Arti din Veneţia. 
În prezent este profesor de Istoria Artelor contemporane şi 
de Istoria şi Metodologia criticii de Artă la aceeaşi instituţie. 
În domeniul curatoriatului artistic a realizat mai multe expoziţii 
atât în Italia precum şi în Polonia, Suedia, Spania, Grecia, 
Marea Britanie, china, cuba, Statele Unite, Belgia, Austria, 
Tasmania şi Norvegia. conform Protocolului de colaborare 
interinstituţională, instituţiile implicate în organizarea „Bienalei 
de Artă de la Veneţia“ sunt: Ministerul culturii, Institutul 
cultural Român şi Ministerul Afacerilor Externe. 

22 ianuarie-1 februarie / Susţinerea prezenţei unor membri 
ai echipei filmului Palatul Pionierilor, r.: Bobby Păunescu, la 
Selecţia Oficială a Festivalului de Film „Sundance“, ediţia 
a cincisprezecea, Park city, Utah, SUA. Festivalul de Film 
Internaţional „Sundance“ se adresează creatorilor de film 
independenţi din Statele Unite şi din străinătate. 

Direcţia Relaţii Internaţionale (DRI), cu cele două structuri, 
Serviciul Parteneriate Internaţionale (SPI) şi compartimentul 
EUNIc (Reţeaua Institutelor culturale Naţionale din Uniunea 
Europeană), asigură activitatea externă a Institutului cultural 
Român (IcR), cu precădere în zonele geografice în care 
acesta nu are reprezentanţe, coordonând activităţile 
culturale specifice din ţări europene, precum şi în diverse 
state din Asia, America de Sud, Africa şi Australia. 

SPI dezvoltă proiecte în parteneriat cu instituţii publice şi 
private din străinătate sau cu organizaţii internaţionale din 
domeniul culturii, colaborând, după caz, cu MAE şi misiuni 
diplomatice ale României din ţările în care IcR nu are 
reprezentanţe, cu scopul de a susţine prezenţa culturală 
românească în lume. 

compartimentul EUNIc implementează proiectele culturale 
rezultate din calitatea Institutului cultural Român de membru 
al EUNIc Global şi, respectiv, de gazdă a clusterului EUNIc 
Bucureşti. EUNIc este o reţea culturală care funcţionează 
începând din 2006 şi desfăşoară proiecte atât la nivel local, 
prin cele peste 100 de clustere din întreaga lume, cât şi 
proiecte de mare anvergură, de cooperare la nivel inter-
regional şi european. Institutul cultural Român s-a alăturat 
EUNIc în 2007, iar în intervalul iunie 2010-iunie 2011 a deţinut 
preşedinţia reţelei la nivel global. Începând din octombrie 
2011, EUNIc are un birou permanent la Bruxelles, cu rol de 
coordonare şi de centru informaţional, precum şi de legătură 
cu instituţiile europene. EUNIc îşi desfăşoară o mare parte a 
proiectelor culturale prin colaborarea institutelor organizate 
în clusterele locale din întreaga lume. IcR are un membru 
în Grupul Strategic al EUNIc Global, fiind prezentat în cadrul 
Adunării Generale a EUNIc Global drept un  model de bune 
practici.
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28 ianuarie-8 februarie / „Întâlnirile cinematografiei Euro-
pene“, Marsilia. În cadrul „Întâlnirilor“ au rulat aproximativ 40 
de pelicule europene şi au fost invitaţi critici de specialitate, 
realizatori, actori, oameni de referinţă pentru cultura 
cinematografică românească etc. Tema întâlnirilor a fost 
cinematografia românească şi a cuprins patru secţiuni: 
Panorama cinematografică a cinematografului românesc, 
Cross-over-uri cinematografice româno-franceze, Europa 
pentru tineri, urmate de conferinţe şi mese rotunde. Au 
participat: Lucian Boia (critic şi istoric român), Yves Plasseraud 
(consultant juridic al Institutului de Studii Politice din Paris), 
Teresa Garcia şi Pierre Marie Goulet (realizatori şi co-directori 
ai „Filhos de Lumière“ din Lisabona), Petere Von Bagh (critic 
şi realizator finlandez şi co-director al Il cinema Ritrivato 
din Bologna), Gianluca Arcopinto (producător şi realizator 
italian), Anita Lindskog (preşedintele asociaţiei „cinepage“), 
Tudor Giurgiu (regizor), Vanina Vignal (regizor), Andrei Rus 
(critic de film), Dorotheea Petre (actriţă), Dana Bunescu 
(monteur), Maria Răducanu (interpret vocal). 

30 ianuarie / Participarea violonistului român Marius Sima 
în cadrul proiectului „Aniversarea a 50 de ani de relaţii 

diplomatice româno-libaneze“ la Biserica Saint Joseph des 
Pérés Jésuites din Beirut. Seria de evenimente prilejuite de 
această ocazie a fost deschisă de o ceremonie aniversară, 
de inaugurarea unei expoziţii de documente din arhiva 
diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe al României şi 
de fotografii din arhiva Agenţiei Naţionale de Ştiri libaneze 
şi de un cocktail oferit de Ambasada României. Programul 
a inclus un concert aniversar al Orchestrei Filarmonice a 
Libanului, dirijată de Lubnan Baalbaki (licenţiat al Academiei 
de Muzică „Gheorghe Dima“ din cluj), avându-l ca invitat 
special pe violonistul Marius Sima. Au fost interpretate 
Balada pentru vioară şi orchestră de ciprian Porumbescu, un 
tribut simfonic dedicat lui Zaki Nassif (Liban) şi Sheherezada 
de Rimsky-Korsakov. cu această ocazie a fost tipărit un 
calendar cu tematica anului jubiliar, cuprinzând imagini din 
România şi Liban.

FEBRUARIE

 5-13 februarie / Participarea artistului Gabriel Grama 
la „International Art Event in India“, Bangalore, India. 
Evenimentul a fost organizat de Tellus Art Sweden şi s-a bazat 
pe interacţiunea între artiştii de diferite naţionalităţi, culturi şi 
religii.

17-28 februarie; 2-10 mai; 1-15 septembrie / cinci reprezentaţii 
ale spectacolului Don’t Cry, We All Meet on the Other Side, 
regia Andreea Vălean, pe scena Teatrului Lark din New 
York. Actorii spectacolului interpretează trei supravieţuitori ai 
Holocaustului, în vârstă de aproximativ 80 de ani: unul rămas 
în România şi doi plecaţi în anii ‘50 la New York. Povestea are 
ca temă principală modul în care fiecare dintre cei trei foşti 
prieteni reuşeste să depăşească trauma Holocaustului. 

21 februarie / Participare românească în cadrul expoziţiei 
„Few Were Happy with Their condition“ (curator: Olga 
Ştefan; artişti plastici: Dan Acostioaei, Josef Bartha, cristina 
David, Monotremu, Ştefan Sava), Winterthur, Elveţia. 
Evenimentul explorează viaţa în România de după 1989. 
Tânăra generaţie încearcă să se afirme prin artă şi să-şi 
creeze o identitate contemporană proprie. Expoziţia se 30 ianuarie / 50 de ani de relaţii diplomatice România - Liban
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trienale, precum şi artiştilor sau cercetătorilor preocupaţi de 
arta contemporană.

4-7 martie / Artistul vizual Liviu Bulea la expoziţia „Genesis“ 
din cadrul „Octopus Art Projects“, Riga. Fundaţia artistică 
„Octopus Art Projects“ a fost înfiinţată în anul 2010 de 
către un grup de artişti vizuali cu scopul de a promova 
curentele şi genurile hibride apărute în arta contemporană 
din Letonia şi de peste hotare. Platformă de lansare a 
tinerilor artişti vizuali, „Octopus Art Projects“ a pus bazele 
expoziţiei anuale „Genesis“. În 2015, artistul invitat să expună 
la Muzeul Jurmala din Riga a fost Liviu Bulea, absolvent al 
Universităţii de Artă şi Design din cluj-Napoca. Investigaţiile 
artistice ale lui Liviu Bulea reprezintă transpuneri vizuale prin 
instalaţie de artă, ready made, fotografie, text şi desen, în 
încercarea de a transmite prin aceste medii lupta, memoria 
spaţiului, obiectele şi persoanele aflate în ipostaze ale 
suferinţei. Expoziţia „Genesis“ i-a oferit artistului vizual Liviu 
Bulea posibilitatea de a expune alături de artişti din Letonia, 
Lituania, Germania şi Georgia.

8-12 martie / „Săptămâna Filmului Femeilor“ / „Women’s Film 
Week“ în Regatul Haşemit al Iordaniei. Evenimentul a avut 
ca tematică principală drepturile şi emanciparea femeii şi a 
oferit publicului iordanian ocazia de a reflecta cu privire la 
problemele femeilor portretizate în opera diferiţilor cineaşti 
naţionali şi internaţionali. 

10 martie / Filmul Poziţia copilului, r.: călin Peter Netzer, în cadrul 
Festivalului de film francofon „Diverciné“, Ottawa. Pelicula a 
fost solicitată de Ambasada Franţei la Ottawa şi de Institutul 
de Film canadian. În toate materialele de prezentare ale 
festivalului, filmul Poziţia copilului a fost unul dintre cele două 
filme recomandate drept emblematice pentru calitatea 
artistică a întregului festival. Seara proiecţiei a adus laolaltă 
publicul cinefil canadian, membri ai comunităţii româneşti şi 
reprezentanţi ai comunităţii diplomatice de la Ottawa.

11 martie / Participare românească în cadrul Festivalului 
Internaţional de iarnă „Infinity“ de la Sarajevo. Artiştii Anca 
Iaroşevici şi Bogdan Mihăilescu au susţinut un concert de 
muzică barocă la violă şi chitară, în cadrul celei de-a 31-a 

concentrează pe sentimentele de nemulţumire din cadrul 
societăţii contemporane, trecutul comunist şi problemele 
sociale actuale, dar şi pe întâmplări personale şi meditaţii 
asupra vieţii şi a condiţiei umane. Artiştii care au expus au 
reflectat, prin imaginile statistice sau filmate, atât nevoia 
pentru acţiune şi urgenţă în expresie, cât şi preocupările din 
această perioadă.

MARTIE

1-15 martie / Artă din România în expoziţia „South by 
Southeast“, la Osage Foundation din Hong Kong. Intervenţii 
site-specific şi lucrări realizate de Sebastian Moldovan, Lia 
Perjovschi, Dan Perjovschi şi de colectivul „Apparatus 22“ au 
fost prezentate în expoziţia „South by Southeast“ (curatori: 
Patrick D. Flores şi Anca Verona Mihuleţ). Expoziţia „South by 
Southeast“ discută ideea de „sud“, conceput ca o geografie 
şi geopolis. Unghiul acestui demers este întregit de o altă 
coordonată sau orientare, „estul“. Împreună, „sud-estul“ 
modelează „sudul“ prin intermediul artei contemporane 
din sud-estul Asiei şi sud-estul Europei. Lucrările comentează 
teme aflate la intersecţia dintre critica imaginaţiei politice, 
procesul înscrierii corpului în ficţiunile socialului şi definirea 
istoriei în legătură cu discursul şi sentimentul originii. Interesul 
curatorial s-a îndreptat spre obiecte, instalaţii, intervenţii şi 
lucrări de artă video care prezintă anumite gesturi, unice sau 
repetitive, care conţin sensul noţiunii de „sud-est“ şi dezvăluie 
specificitatea unui spaţiu de gândire şi acţiune.

3-8 martie / Artistul vizual şi curatorul Răzvan Ion la cea 
de-a doua Adunare Generală a Asociaţiei Internaţionale 
a Bienalelor, în Sharjah, Emiratele Arabe Unite. În cadrul 
evenimentului, Răzvan Ion (artist vizual, curator, co-fondator 
al „Bienalei de Artă contemporană din Bucureşti“, co-
editor al revistei „Pavilion“) a susţinut o conferinţă cu tema 
„Impactul Europei de Est în arta contemporană“. Asociaţia 
Internaţională a Bienalelor este o asociaţie non-profit creată 
sub forma unei platforme pentru stabilirea, cercetarea şi 
schimbul de cunoştinţe şi informaţii necesare atât instituţiilor 
şi profesioniştilor care sunt periodic curatori de bienale şi 
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21-29 martie / Participarea artistului Sergiu cârstea la o serie 
de conferinţe pe tema „Muzica modernă pentru alămuri 
de compozitori români“ în Quebec, canada. Muzicianul 
Sergiu cârstea a ţinut o serie de conferinţe pe tema „Muzica 
modernă pentru alămuri de compozitori români“, a predat un 
master class studenţilor de la Universitatea Laval şi a susţinut 
un recital la trompetă la Pavilionul Salle Henri-Gagnon Louis. 
Au fost interpretate piese de George Enescu, Eric Ewazen, 
Gabriel Almasi şi Dan Dediu.

22-29 martie / Workshop-ul „SoNoRo-Interferenţe“ 2015, ediţia 
a 9-a, la Montepulciano. Workshop-ul a oferit unora dintre cei 
mai talentaţi tineri muzicieni din România posibilitatea de a 
intra în contact direct cu istoria, muzica şi literatura din Europa. 
Festivalul „SoNoRo“ a intrat într-o reţea culturală europeană 
de vârf prin parteneriatul cu Academia Europeană de Muzică 
şi Artă „Palazzo Ricci“ din Montepulciano. Până în prezent, 
peste 50 de bursieri au beneficiat de bursele „SoNoRo-
Interferenţe“ la Montepulciano. Muzicienii participanţi au 
fost: Diana Ketler, Răzvan Popovici, Thorsten Johanns, 
Sergey Malov, Gabriela Bokor, Daniel Robu, Estera Racz, 
Maria Marica, Octavian Alin Lup, Ştefan Macovei, Valentin 
Malaneţchi şi cristina Fluieraş.

23-27 martie / Expoziţia internaţională „conexiuni 
Interculturale“ la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva.  
Evenimentul s-a înscris în seria de manifestări organizate de 
Ministerul Afacerilor Externe pentru marcarea celei de-a 
60-a aniversări a României în calitatea sa de stat membru 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Au fost expuse lucrări de 
pictură şi sculptură, reprezentând 94 de artişti din 60 de ţări 
de pe mai multe continente. Salonul de artă românească 
contemporană a prezentat 30 de lucrări româneşti din 
colecţia Fundaţiei „Inter-Art“ din Aiud (judeţul Alba). 
Evenimentul a beneficiat de patronajul conducerii Oficiului 
ONU din Geneva.

23-29 martie / Expoziţie corneliu Drăgan şi Radu Sigheti la 
Riad. cu ocazia aniversării a 20 de ani de relaţii diplomatice 
româno-saudite au fost prezentate, la centrul cultural din 
Riad, Arabia Saudită, două expoziţii - corneliu Drăgan, 
pictură şi Radu Sigheti, fotografie. Vernisajul expoziţiei a avut 

ediţii a Festivalului „Infinity“, cel mai cunoscut festival de 
muzică de cameră din estul Europei. Festivalul a fost organizat 
pe patru secţiuni de referinţă - muzică, teatru, artă şi poezie 
- simbolizând celebrarea prin diversitate a creativităţii şi a 
libertăţii. conceptul recitalului instrumental de muzică de 
cameră propus de către cei doi artişti a conturat expresia 
artistică performantă a vieţii româneşti contemporane.

 13-24 martie / Participarea lui Ducu Bertzi în cadrul eveni-
mentelor culturale ale „Zilelor Francofoniei“ de la Havana. 
Prezenţa românească la eveniment a marcat de asemenea 
55 de ani de relaţii diplomatice între România şi cuba. Seria 
de evenimente din cadrul „Zilelor Francofoniei“ a cuprins o 
gamă variată de manifestări culturale: conferinţa anuală 
a E. S. Ambasadorul României în Republica cuba, domnul 
Dumitru Preda, la Alliance Française, o seară culinară 
francofonă, proiecţie de filme documentare, cu sprijinul 
Institutului cubanez de Artă şi Industrie cinematografică, şi, 
de asemenea, un concert Ducu Bertzi alături de alţi artişti 
invitaţi de comitetul de organizare, format din reprezentaţi ai 
Franţei, Belgiei şi canadei.

17 martie / Participare românească în cadrul evenimentelor 
de celebrare a „Zilei Internaţionale a Francofoniei“ de la 
Sofia. Artiştii Bogdan Mihăilescu şi Anca Iroşevici au susţinut 
un recital instrumental de muzică barocă în duet. Programul 
recitalului a cuprins teme muzicale aparţinând genului baroc 
italian, englez, francez şi german. 

21-27 martie / Prezenţă românească în cadrul „Atelierului 
de Tineri Manageri de Festivaluri“ de la Beirut. cristina 
Bodnărescu a participat la evenimentul de formare iniţiat 
de European Festivals Association – primul atelier de acest 
gen din lumea arabă. Un număr de 45 de manageri de 
festival, cu un background cultural, profesional şi geografic 
extrem de variat, s-a reunit la Beirut. Atelierul a fost o 
ocazie pentru tinerii manageri de a se concentra pe rolul 
artistic al festivalurilor, responsabilitatea politică şi socială, 
globalizarea, formarea de reţele şi sustenabilitatea acestora, 
prin prelegeri, ateliere de lucru, documente atent elaborate 
şi echilibrate, mentoring şi discuţii informale. 
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fondator al Federaţiei „Fabrica de Pensule“ din cluj-Napoca, 
în colaborare cu o serie de parteneri şi reţele regionale şi 
europene. „caravana caucaz-Balkan Express“ a fost una 
dintre activităţile principale ale amplului proiect internaţional 
intitulat „caucaz-Balkan Express“ cu desfăşurare în Georgia 
(Tbilisi), Armenia (Yerevan) şi România (cluj-Napoca) pe 
parcursul mai multor luni (aprilie-iulie). Proiectul a pornit de 
la metafora unei linii de tren care leagă Europa de Est de 
zona caucazului de Sud şi a avut ca obiectiv stabilirea unor 
colaborări durabile între operatori culturali şi artişti aparţinând 
celor două regiuni. Întâlnirea s-a dorit a fi un eveniment de 
reţea, cu participarea unui grup de aproximativ 25 de artişti 
şi programatori de evenimente culturale aparţinând unor 
ţări precum România, Slovenia, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, 
Azerbaijan, Georgia şi Armenia. Temele principale abordate 
în cadrul întâlnirii au fost: politici şi practici culturale, 
cooperare internaţională, relaţia artei cu societatea, arta 
în spaţiul public. În cadrul discuţiilor şi prezentărilor care au 
avut loc la Tbilisi au luat parte următorii operatori culturali din 
România: Rariţa Zbranca (Fundaţia „AltArt“), Istvan Szakats 
(Fundaţia „AltArt“), corina Bucea („Fabrica de Pensule“).

13-17 aprilie / Participare românească în cadrul atelierelor 
de parkour desfăşurate la Liov, Ucraina. La acest proiect 
colaborativ au participat echipe din Franţa, Ucraina şi 
România. Glovaschi cristian Marius, Floria Robert, Musina Justin 
constantin, reprezentanţi ai Asociaţiei „Reborn Education“ din 
România, au dezvoltat împreună cu membri ai unor echipe 
din Franţa şi Ucraina o serie de ateliere în domeniul disciplinei 
parkour. Scopul comun al proiectului l-a constituit promovarea 
în rândul tinerilor a fenomenului parkour, considerat drept o 
mişcare din categoria artelor urbane. Proiectul s-a desfăşurat 
cu susţinerea Institutului Francez din Bucureşti şi a fost parte a 
unui acord de parteneriat care promovează susţinerea mai 
multor mobilităţi în domeniul cultural-artistic.

MAI

1 mai-31 octombrie / concertul Enescu 60 la „ExpoMilano“. În 
cadrul „ExpoMilano“, desfăşurat în 2015 sub tema „Hrănirea 

loc în data de 23 martie, în paralel cu recepţia dedicată 
acestui eveniment aniversar. 

25-29 martie / Expoziţie Paul Neagu la Târgul de artă „ArtParis 
ArtFair“ sub cupola Grand Palais din Paris. Evenimentul aflat 
sub patronajul preşedintelui Franţei, François Hollande, 
a prezentat o panoramă largă de artă modernă şi 
contemporană, inclusiv fotografie, proiectare şi cărţi de artă. 
Invitate de onoare au fost statele Singapore şi Asia de Sud-
Est. Evenimentul a inclus 30 de expoziţii personale, secţiunea 
dedicată galeriilor tinere şi platforma Artdesign, care 
explorează legăturile dintre arta contemporană şi design. 
Târgul a avut peste 40.000 de vizitatori, printre care curatori, 
colecţionari, directori de muzee, galerişti, critici şi jurnalişti. 
În cadrul secţiunii Solo Show, Galeria „Allegra Nomad“ din 
Bucureşti a participat cu expozitia „Paul Neagu – sculptor, 
desenator, profesor, poet si performer“. considerat, de 
presa britanică de specialitate, drept cel mai important artist 
român după constantin Brancuşi, Paul Neagu a lăsat în urma 
sa opera vastă a unei personalităţi de tip  „renascentist“. 
Expoziţia a fost structurată pe diversele şi convergentele 
activităţi ale artistului. România a participat pentru prima 
oară la acest eveniment cultural  la care sunt selectate 
anual galerii importante.

APRILIE

 1-5 aprilie / Spectacolul Visul Isoldei de Alexandru Năstase, 
o producţie UNATc, la „Festivalul de Teatru Arsene“ din Franţa. 
Artiştii Alexandru Năstase, Romina Boldaşu, Paul Sehlanec şi 
Beatrice Meda au participat la „Festivalul de Teatru Arsene“, 
eveniment organizat anual de Universitatea d’Artois din Franţa. 
Festivalul este o platformă de întâlnire între diverse şcoli de 
profil europene, reprezentând în acelaşi timp şi un spaţiu de 
comunicare pentru viitoare colaborări interinstituţionale. La 
festival au fost prezente trupe de teatru, de păpuşi şi marionete, 
dar şi de teatru de stradă. 

7-10 aprilie / Participarea românească în cadrul proiectului 
„caravana caucaz-Balkan Express“ de la Tbilisi, Georgia. 
Evenimentul a fost organizat de Fundaţia „AltArt“, membru 
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7 mai / Prezenţă românească în cadrul evenimentului „M.K. 
Čiurlionis cups“ de la Vilnius, Lituania. Expoziţia, semnată 
de caricaturistul român Popa Popa's şi de echipa sa, a fost 
realizată în cadrul unui eveniment de celebrare a personalităţii 
pictorului şi compozitorului lituanian Milalojus Konstantinas 
Čiurlionis. „M. K. Čiurlionis cup“ este un eveniment cu tradiţie 
în Lituania, care se bucură de o foarte bună participare din 
partea oamenilor politici şi de cultură, a presei şi a corpului 
diplomatic din Vilnius. În cadrul evenimentului a avut loc un 
concert de muzică clasică susţinut de „Vilnius String Quartet“.

11-24 mai / Trupa Voltaj a reprezentat România la cea de-a 
şaizecea ediţie „Eurovision“ cu piesa De la capăt. Ediţia 
aniversară „Eurovision“, desfăşurată sub motto-ul „Building 
Bridges“, a fost urmărită de 195 milioane de telespectatori 
din Europa, china, canada şi Australia. 

12-14 mai / Lansarea primei antologii de teatru contemporan 
românesc la conferinţa reţelei europene „Eurodram“, Sofia, 
Bulgaria. Dramaturgii Alina Nelega, Ştefan Peca, Robert 
Bălan şi Elena Vlădăreanu au participat la conferinţa anuală 
a reţelei europene pentru dramaturgie contemporană 
„Eurodram“, lansând prima antologie de teatru 
contemporan românesc în limba bulgară. „Eurodram“ este 
o reţea de dramaturgie europeană care sprijină crearea, 
popularizarea şi promovarea dramaturgiei contemporane. 
cu această ocazie, dramaturgii şi regizorii români invitaţi 
au susţinut o serie de ateliere prin care şi-au împărtăşit 
experienţa în teatrul documentar românesc.

12-16 mai / A cincea ediţie a „Turnirului de Poezie“. 
Evenimentul s-a desfăşurat la Nisipurile de Aur şi Balcic, 
Bulgaria,  prin cu participarea filialelor U.S.R. Arad şi chişinău. 
Poeţii care au recitat au fost Romulus Bucur, Ioan Matiuţ, 
Andrei Mocuţa, Gheorghe Mocuţa, Felix Nicolau, Traian Ştef 
(U.S.R Arad) şi Leo Butnaru, Grigore chiper, Dumitru crudu, 
Nicolae Leahu, Arcadie Suceveanu, Teo chiriac (U.S.R. 
chişinău). Festivitatea de premiere a avut loc la Balcic, în 
grădina Palatului Reginei Maria. Premianţii acestei ediţii au 
fost: Arcadie Suceveanu - Marele Premiu, cununa de Lauri 
de la Balcic; Andrei Mocuţa - Premiul Publicului (acordat 
prin votul tuturor participanţilor la Turnir); Filiala chişinău a 

planetei, energie pentru viaţă“, România a participat cu 
un pavilion naţional şi a organizat diverse manifestări şi 
evenimente culturale. concertul extraordinar Enescu 60, 
în interpretarea artiştilor Remus Azoiţei (vioară) şi Eduard 
Stan (pian), a închis seria acestor evenimente din cadrul 
„ExpoMilano“ 2015.

6 mai / Prezenţă  românească  la Atena în cadrul evenimentelor 
dedicate Zilei Europei. Soliştii Bogdan Mihăilescu (chitară 
clasică) şi Anca Iaroşevici (viola da gamba) au participat 
la evenimentul dedicat Zilei Europei, la Atena, în scopul 
marcării a 60 de ani de la intrarea României în ONU, dar şi al 
aniversării a 135 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice 
româno-elene. Artiştii au susţinut un recital instrumental de 
muzică barocă în duet. Programul recitalului a cuprins teme 
muzicale aparţinând genului baroc italian, englez, francez şi 
german. 

6 mai-22 noiembrie / România a participat la cea  de-a 56-a 
ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia, cu două expoziţii: 
una în Pavilionul naţional din spaţiul „Giardini della Biennale“ 
şi cealaltă în Noua Galerie a IRccU Veneţia. Bienala de la 
Veneţia este un eveniment de primă importanţă în viaţa 
artistică internaţională, încorporând expoziţii şi dezbateri 
din artă, film, muzică, teatru şi arhitectură. În cei peste 
100 de ani de existenţă, Bienala a crescut ca importanţă, 
complexitate şi amploare şi a căpătat sensul unui moment 
unic de reflecţie asupra profesiunii, dar a devenit şi un 
important eveniment mediatic, cu mare audienţă. Bienala 
numără din ce în ce mai mulţi vizitatori (în 2013 a atras cca. 
400.000 de vizitatori, depăşind cu mult numărul de vizitatori 
înregistrat la ediţia dedicată artei, din 2011), în vreme ce în 
anul 2015 au fost înregistraţi peste 500.000 de vizitatori. Pentru 
spaţiul expoziţional din Pavilionul României din Giardini 
della Biennale a fost desemnat câştigător proiectul: Adrian 
Ghenie – Darwin’s Room, autor Adrian Ghenie, invitat Adam 
curtis, curator Mihai Pop. Pentru spaţiul expoziţional din 
Noua Galerie a IRccU Veneţia, a fost desemnat câştigător 
proiectul: Inventând adevărul. Despre ficţiune şi realitate/ 
Inventing the Truth. On Fiction and Reality, autori: Michele 
Bressan, carmen Dobre-Hametner, Alex Mirutziu, Lea 
Rasovsky, Stefan Sava şi Larisa Sitar.
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şi la Auditorium Santa chiara. La eveniment au participat 
muzicienii Răzvan Popovici (violă), Valentin Raduţiu 
(violoncel), Vlad Stănculeasa (vioară), Diana Ketler (pian), 
Thomas Gould (vioară), Maximilian Hornung (violoncel) şi 
David Vittone (contrabas). 

3 iunie / „E-motional: rethinking dance“, un proiect iniţiat  
în anul 2010 de Fundaţia Gabriela Tudor, organizat în 
pateneriat cu Asociaţia coregrafilor Profesionişti din Letonia, 
centrul de cultură George Apostu din Bacău, cu sprijinul 
financiar al Uniunii Europene, prin Programul cultura, este 
unul dintre cele mai importante proiecte de colaborare 
şi mobilitate europeană care se derulează în prezent în 
România, propunând coproducţii, rezidenţe şi oportunităţi 
de cercetare şi dezvoltare profesională pentru artişti şi un 
program complex de dezvoltare a publicului, prin ateliere, 
programe de filme, dezbateri şi conferinţe. Piesa Fragil de 
cosmin Manolescu, proiect derulat cu sprijinul IcR, este un 
spectacol de dans contemporan interactiv, în două părţi, 
care îi propune spectatorului o incursiune într-un univers 
deopotrivă real şi imaginar, ce chestionează fragilitatea şi 
vulnerabilitatea vieţii cotidiene şi a dansului contemporan. 
Interpreţi: Giselda Ranieri (Italia), Tanja Andreeva (Norvegia), 
cristian Nanculescu (România). 

3-9 iunie / „Trio Petru Negrescu“ în cadrul celei de-a cincea 
ediţii a Festivalului Internaţional Francofon „Soleil“, Sozopol, 
Bulgaria. În cadrul festivalului, ţările participante au prezentat 
concerte de muzică tradiţională şi de jazz, proiecţii de filme 
şi expoziţii de artă. România a fost reprezentată de formaţia 
de jazz „Trio Petru Negrescu“ şi un grup de artişti plastici. Timp 
de o lună, la Muzeul de Artă contemporană din Sozopol, 
Galeria română de artă „Montage“ a fost prezentă cu o 
expoziţie de artă contemporană, cu lucrări ale artiştilor Aurel 
Bulacu, Sofia Ovejan, Van Ka, Lidia Stareş Ovejan, cristina 
Horia şi Florin Stoiciu. Evenimentul a fost deschis de recitalul 
de jazz susţinut de muzicienii Pedro Negrescu (contrabas), 
Alex Arcuş (saxofon) şi Dan Alex Mitrofan (chitară).

10-21 iunie / Participare românească în cadrul proiectului 
„caravana caucaz-Balkan Express“. Artistul vizual de origine 
română Vilmos Koter a participat în cadrul rezidenţelor 

U.S.R. Turnirul s-a încheiat cu recitalul de poezie „Un poet 
– o poezie“, moderat de Horia Gârbea, la care au citit toţi 
poeţii prezenţi. Turnirul de Poezie este un proiect al Uniunii 
Scriitorilor din România, organizat cu sprijinul financiar al 
Institutului cultural Român, al Primăriei Sectorului 2 Bucureşti şi 
al consiliului Judeţean Arad. 

29-31 mai / Participarea României la „contemporary Art 
Ruhr (c.A.R)“/„Târgul de artă contemporană Ruhr“ din Essen. 
„contemporary Art Ruhr“ se desfăşoară anual, în două 
etape, mai şi octombrie, la centrul cultural Zeche Zollverein-
Sanaa Kubus. În cadrul etapei din mai a fost organizată 
prima ediţie a parcului de sculptură, unde, în incinta 
complexului Zeche Zollvereine, au fost prezentate lucrări 
de mari dimensiuni ale sculptorilor Ştefan Radu creţu, Elena 
Dumitrescu, Reka Dup csapo, Marian Ghorghe, costel Iacob 
şi Marius Leonte. Lucrările celor şase sculptori români au fost 
prezente în albumele trilingve tipărite la editura „Klartext“ din 
Essen, Germania. La categoria Media Art Fair au participat 
artiştii Vlad Mihăilescu, Virginia Lupu, Andrei Mateescu, 
Olimpiu Bandalac, Roxana Trestioreanu, Radu Igazsag, Nicu 
Ilfoveanu, Andrei Neagu, Livia Mateiaş, Vlad Anghel, propuşi 
de galeria „Victoria Art center“ şi UAP.

IUNIE

2-7 iunie / A 5-a ediţie a Festivalului de muzică de cameră 
„SoNoRo Arezzo“, Italia. concertele „SoNoRo Arezzo“ au avut 
loc la Teatrul Vasariano, Muzeul Petrarca, Palatul Albergotti 

2-7 iunie / Broşură SoNoRo Arezzo
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eşti, în prezenţa regizorului Vlad Petri. După proiecţie, Vlad 
Petri a realizat o serie de interviuri cu artiştii şi curatorii scenei 
locale şi o documentare fotografică a spaţiilor artistice din 
Dushanbe. Fotografiile au constituit obiectul unei expoziţii 
vernisate la sfârşitul anului la Bucureşti.

 24 iunie-26 octombrie/ Skopje şi Strassbourg / Participarea 
producătorului de film Bogdan crăciun la European 
Producers Workshop 2015 (EAVE). Programul se desfăşoară 
timp de un an de zile, structurat în trei săptămâni intensive 
de dezvoltare profesională prin intermediul proiectelor de 
film şi documentare. EAVE se adresează producătorilor care 
doresc să acţioneze la nivel European. Participanţii îşi pot spori 
cunoştinţele privind producţiile şi co-producţiile europene. 
În cadrul EAVE, Bogdan crăciun a prezentat proiectele pe 
care le dezvoltă în prezent ca producător:  Apropierea, de 
Tudor Giurgiu, Breaking News, de Iulia Rugină. De-a lungul 
timpului, la EAVE au mai participat: Ada Solomon, Tudor 
Giurgiu, Oana Giurgiu, Marcian Lazăr, Alexandru Teodorescu 
şi Monica Lăzurean-Gorgan.

IULIE

4-7 iulie / Prezenţă românească în cadrul Festivalului Mondial 
„Montreux Jazz Piano competition“, Montreux, Elveţia. Din 
200 de pianişti, artistul Sorin Zlat (pianist de jazz, clarinetist şi 

artistice din Erevan şi Tbilisi. Rariţa Zbranca, reprezentanta 
Fundaţiei „AltArt“ din cluj-Napoca, a participat, de 
asemenea, în cadrul rezidenţelor, în calitate de coordonator 
şi iniţiator al proiectului, realizând totodată un material 
documentar despre programul de rezidenţă. Această 
participare reprezintă cea de-a treia parte a amplului proiect 
internaţional intitulat „caucaz-Balkan Express“, derulat în luna 
aprilie a anului 2015. Menţionăm că prima parte a proiectului, 
intitulat „caravana caucaz-Balkan Express“, a avut loc la 
Tbilisi (Georgia) în perioada 7-10 aprilie 2015. În cadrul celei 
de a doua părţi a proiectului, desfăşurată la cluj-Napoca, 
în perioada 17-30 mai 2015, artişti români şi internaţionali au 
participat la un program de rezidenţă, în cadrul căruia au 
realizat intervenţii artistice în spaţiul public din cluj-Napoca.  
 
14-21 iunie / „Ziua culturii Române de la Havana“, ediţia a 
treia, la cinematografele „23 y 12“ şi „Multicine Infanta“. În 
cadrul evenimentului „Ziua culturii Române de la Havana“ a 
fost prezentat un program de filme româneşti, lungmetraje şi 
documentare. Evenimentul a inclus şi cea de-a doua ediţie a 
„Săptămânii Filmului Românesc“, care a marcat aniversarea 
a 55 de ani de relaţii diplomatice bilaterale între România 
şi Republica cuba. La eveniment a participat criticul de 
film Mihai Fulger, care a susţinut un dialog pe tema filmelor 
reprezentative româneşti.

14-21 iunie / Festivalul Internaţional de film de animaţie de 
la Annecy, Franţa, este  cel mai mare festival de acest gen 
din Europa. Au participat peste 7.000 de profesionişti din 
mai mult de 80 de ţări, 513 expozanţi, 334 de distribuitori şi 
investitori, 300 de jurnalişti, 236 de filme în competiţie. Au 
avut loc proiecţii a peste 500 de filme în 8 săli de cinema. 
Au participat Vasile Alboiu, Laurenţiu Brătan, Vlad Ilicevici, 
Mihai Mitrică, Vasile Alboiu, Oleg condrea, Maria Iliescu şi 
Paul Mureşean, ale căror filme au fost proiectate pe durata 
festivalului.

20 iunie-4 iulie / Filmul documentar Bucureşti, unde eşti, r.: 
Vlad Petri, la Dushanbe Art Ground 2015 din Republica 
Tadjikistan. centrul cultural Dushanbe Art a organizat un 
eveniment dedicat cinematografiei româneşti, la care a 
fost prezentat şi proiectat filmul documentar Bucureşti, unde 

4-7 iulie / Pianistul Sorin Zlat la Montreux 
Jazz Piano Competition 
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sociologică a teatrului“. Programul conceput de către 
echipa Universităţii de Arte din Târgu-Mureş (UAT) a conţinut 
mai multe evenimente: spectacolul Improvizaţia de la 
Alma, de Eugen Ionescu, regia conf. univ. dr. Gavril cadariu 
(spectacol al studenţilor de la specializarea Arta actorului-
masterat); conferinţa “Les relations inter et intra psychiques 
dans la théâtre contemporain. A quoi sert (encore) le 
dialogue?”, susţinută de prof. univ. dr. Sorin Ion crişan, 
rectorul UAT; atelier de construcţie de obiecte animate din 
materiale refolosibile, coordonator conf.univ.dr. costache 
Gabril Siriteanu; atelier de animare a obiectelor şi păpuşilor 
create, coordonator prof. univ. dr. Oana Leahu; expoziţie 
foto cu evenimente din activitatea studenţilor UAT; (100 de 
fotografii din spectacole de măiestrie); moment coregrafic 
realizat pe Balada lui ciprian Porumbescu (pentru festivitatea 
de deschidere a festivalului); moment de muzică originală de 
teatru (compoziţie şi interpretare conf. univ. dr. Aciocîrlănoaei 
Vasile Petronius/nume de afiş, Pedro Negrescu).

AUGUST

8–22 august / Susţinerea participării româneşti în cadrul 
„Festivalului Internaţional de dans şi comedie“ de la 
chateauroux, Franţa. cristina-Ioana Făt şi Bogdan-cristian 
Olaru, doi tineri laureaţi ai Festivalului cântecului Francofon 
din România „chants, sons sur scène“, au beneficiat de un 
stagiu de formare în cadrul „Festivalului Internaţional de Dans 
şi comedie“ de la chateauroux. Susţinerea deplasării a avut 
loc ca urmare a unui parteneriat încheiat între IcR şi Institutul 
Francez din Bucureşti. IcR a susţinut o serie de mobilităţi 
promovate prin programul „cultureLab“ al Institutului 
Francez. „cultureLab“ este adresat tinerilor români cu vârste 
cuprinse între 18 şi 30 de ani, interesaţi de cariere în cultură, 
care doresc să participe la stagii culturale şi lingvistice în 
Franţa. Stagiile oferă baza teoretică şi practică în domenii 
diferite precum muzică, foto-jurnalism, teatru şi cinema. 
Experinţa culturală şi lingvistică dobândită în urma acestora 
oferă tinerilor participanţi la stagii o pregătire foarte bună în 
domeniul cultural şi, totodată, privilegiul de a beneficia de 
formare în limba franceză.

compozitor) a fost selectat, alături de alţi 12, în etapa finală 
a festivalului „Montreux Jazz Piano competition“. Festivalul-
concurs, care se desfăşoară anual începând cu 1967, este 
unul dintre cele mai mari festivaluri de jazz din lume.

15 iulie-19 august / Participarea artistelor Adriana Gheorghe, 
Alina Popa şi Georgeta  Fîntînariu la cea de-a XX-a ediţie a 
programului danceWEB, Viena. Programul a oferit în 2015 
unui număr de 67 de tineri dansatori profesionişti din 41 de ţări 
oportunitatea participării la ateliere şi conferinţe, precum şi la 
producţii de spectacole de dans contemporan, într-un mediu 
internaţional. Acoperind un interval de cinci săptămâni, 
danceWEB s-a suprapus cu evenimentul ImPulsTanz – Vienna 
International Dance Festival. Direcţia Relaţii Internaţionale a 
susţinut prezenţa artistelor din România la acest proiect al 
Institutului cultural Român de la Viena.

16 iulie-16 august / ImPulsTanz, Festivalul Internaţional de 
Dans de la Viena. Programul a cuprins 250 de ateliere 
de dans destinate atât dansatorilor debutanţi, cât şi 
profesioniştilor, coordonate de 140 de profesori de renume 
internaţional. Festivalul a inclus şi programe de cercetare 
menite să faciliteze schimbul de experienţă şi dezvoltarea de 
noi procedee şi tehnici pentru un  număr limitat de dansatori 
profesionişti. Din echipa artistică a programului [8:tension] 
Young Choregraphers’s Series 2015 a făcut parte Andreea 
căpitănescu, curator şi manager cultural. Implicarea sa în 
cadrul acestui proiect al Institutului cultural Român de la 
Viena a fost susţinută de Direcţia Relaţii Internaţionale.

20-26 iulie / Participarea artistului Remus Ilisie la cea de a 
patra ediţie a Expoziţiei Internaţionale a Artiştilor Surzi de la 
Dubrovnik, croaţia. Evenimentul a fost organizat de către 
Asociaţia pentru cultura persoanelor cu deficienţe de auz din 
croaţia, „World of Silence“. 

24-28 iulie / Participarea Universităţii de Arte din Târgu-Mureş 
la Festivalul de Teatru Studenţesc (FITUc), la casablanca, 
Maroc. Festivalul se desfăşoară sub înaltul patronaj al regelui 
Marocului şi, în fiecare an, o ţară are statutul de invitat de 
onoare. La ediţia din 2015, România a avut statutul de 
ţară invitată. Tema festivalului a fost „Dimensiunea psiho-
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SEPTEMBRIE

1-4 septembrie / „Pe urmele Holocaustului: Arhitectura – loc 
al memoriei“, la Bucureşti şi Berlin. Proiectul a vizat percepţia 
temporală şi memoria, accesate prin intermediul arhitecturii. 
Au fost puse în balanţă evenimentele istorice şi contextul 
în care s-au întâmplat. Spaţii, locuri, trasee, imagini au fost 
realăturate pe parcursul unui workshop tematic, vizând 
sublinierea caracterelor elementare prin care arhitectura a 
devenit un mediu al aducerii aminte. Scopul final a fost acela 
de a diferenţia, prin educaţia vizuală aplicată, elementele 
specifice ale unui muzeu memorial. Obiectivele proiectului 
au vizat dezvoltarea culturii vizuale şi cultivarea sistemului de 

14-17 august / Participarea artiştilor carmen Bianca Stroia 
şi Liviu Vasile Bledea (trupa „Pe Picioroange”) la cea de-a 
zecea ediţie a Festivalului „Encuentro Internacional de 
Zanqueros-Paz y Libertad“, Bogotá, columbia. Festivalul, 
care a reunit un număr de 100 de artişti din ţări cu tradiţii 
diferite, este singurul adresat, în exclusivitate, artiştilor pe 
picioroange. Pe parcursul evenimentului, reprezentaţiile 
artiştilor au fost urmărite şi punctate de un juriu menit a 
desemna „Regele şi Regina Picioroangelor”. Artiştii români 
au prezentat momente de teatru – dans pe picioroange, pe 
muzică tradiţională românească şi în costume special create 
pentru a scoate în evidenţă cultura şi tradiţiile româneşti.

27 august-7 septembrie / Fraţii Dabija, r.: cătălin Drăghici, şi 
Blue Spring, r.: Andreea cristina Borţun, la „Montréal World 
Film Festival“. „Montréal World Film Festival“ este acreditat 
FIAPF şi este unul dintre puţinele festivaluri de categoria A 
din lume. Echipa formată din Gabriela Suciu (producătorul 
celor două filme participante) şi cătălin Drăghici a fost 
invitată pentru a participa la sesiunile interactive ce au 
urmat fiecărei proiecţii, la întâlnirile cu presa şi la întâlnirile din 
cadrul Market-ului de filme.

28-30 august / Participarea Galeriei Baril la Târgul de Artă 
contemporană „Art-o-Rama“, Marsilia, Franţa. Orientat pe 
artă experimentală şi conceptuală, „Art-o-Rama“ este unul 
dintre cele mai importante târguri de artă contemporană 
din Europa. creat în 2007, acest prim târg de artă din sudul 
Franţei este renumit pentru programul hibrid, aflat la graniţa 
între târg şi festival de artă.  

29 august-5 septembrie / Săptămână de cultură românească 
la Baden, Elveţia. clubul Român Baden, asociaţie a românilor 
din Elveţia, a aniversat 10 ani de existenţă. cu această 
ocazie, a organizat o expoziţie de pictură, lansarea cărţii 
Guter Mann im Mittelfeld de Andrei Mihăilescu şi forumul 
privind integrarea în Elveţia. Expoziţia de pictură a artiştilor 
români din Elveţia şi România a cuprins nume precum: 
Mirela Trăistaru, Lucian Popescu, Rodica costianu, claude 
cojocaru, Iva Binz, Denisse şi Aurelia chiru, Livia Balu, 
Alexandru Tîrziu, George Purcaru sau Teofila Juravele. 

1-4 septembrie / „Pe 
urmele Holocaustului: 
Arhitectura – loc 
al memoriei“, la 
Bucureşti şi Berlin
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asimilare. cercetarea s-a finalizat cu o serie de workshopuri, 
conferinţe, expoziţii itinerante şi o broşură.

3-24 septembrie / Filarmonica „Banatul“ Timişoara în concert 
în Republica coreea. Asociaţia culturală România-Korea a 
marcat 25 de ani de relaţii bilaterale între România şi Republica 
coreea printr-un eveniment cultural. La acesta au participat, 
din partea română: muzicieni, dirijori, curatori ai expoziţiei şi 
personalităţi invitate pentru a susţine conferinţe. Au avut loc 
concerte de muzică clasică susţinute de orchestra Filarmonicii 
„Banatul“ Timişoara, o expoziţie de costume populare 
româneşti din zona de Vest a ţării, o expoziţie de fotografie 
şi o campanie de promovare a turismului cultural românesc 
prin distribuirea de materiale publicitare. Deschiderea 
oficială a avut loc la Seul, cu o expoziţie de fotografie, una 
de costume tradiţionale româneşti din zona de vest a ţării 
şi o conferinţă pe teme culturale şi turistice. Standul cultural 
(expoziţia de fotografie, costumele tradiţionale, DVD-urile 
orchestrei Filarmonica „Banatul“ Timişoara şi materialele 
publicitare) a însoţit orchestra în oraşele în care aceasta a 
concertat. 

4-13 septembrie / Festivalul Internaţional de cinematografie 
UNIcA de la Sankt Petersburg, Rusia. Evenimentul reuneşte 
anual între 200 şi 400 de participanţi din 34 de ţări de pe cinci 
continente. Este vorba atât de membri ai cinecluburilor, cât 
şi de cineaşti independenţi. În cadrul congresului UNIcA din 
anul 2013, România a fost desemnată ţară organizatoare, 
în anul 2016, a Festivalului Mondial de Film Necomercial şi 
a congresului Uniunii Mondiale de cinema UNIcA-2016. 
În vederea stabilirii modului de organizare şi desfăşurare a 
pregătirilor pentru găzduirea, în bune condiţii, a acestui 
eveniment internaţional, delegaţia României a prezentat 
stadiul pregătirilor festivalului, a programului şi a manifestărilor 
conexe, turistice şi artistice, premergătoare ediţiei din 2016. 
Au fost prezenţi, la Sankt Petersburg, domnii Emilian Urse şi 
Dumitru Burcă, care au susţinut o serie de conferinţe urmate 
de proiecţii audiovizuale. 

5 septembrie-10 octombrie / „Few Were Happy with their 
condition - video and photography“, Dresda, Germania. 
Expoziţia „Few Were Happy with their condition“ explorează 

viaţa în România de după 1989, perioadă în care tânăra 
generaţie încearcă să se afirme prin artă, pentru a-şi crea o 
identitate contemporană proprie. Expoziţia se concentrează 
pe sentimentele de nemulţumire din cadrul societăţii 
contemporane, pe trecutul comunist şi problemele sociale 
actuale, dar şi pe întâmplări personale şi meditaţii asupra 
vieţii şi a condiţiei umane. 

8 septembrie-11 noiembrie / Bienala de Artă contemporană 
de la Kiev. „The School of Kiev-The Biennale 2015“. Unul din 
cele mai mari evenimente de artă contemporană din Europa 
de Est, Bienala este o schimbare majoră în viaţa culturală a 
Ucrainei, ce oferă noi posibilităţi artiştilor contemporani din 
Ucraina şi din alte 30 de ţări. În ultimii ani a atras peste un milion 
de vizitatori prin cele 35 de expoziţii pe care le-a găzduit. 
Prestigioase instituţii de cultură şi-au propus ca expoziţia 
din 2015 să fie un dialog între trecut şi prezent, între vechi şi 
nou. Proiectul a reunit peste 220 de creaţii artistice semnate 
de peste 50 de artişti plastici din Ucraina şi din străinătate, 
exponenţi ai mai multor generaţii şi stiluri. Au fost realizate 40 
de lucrări special pentru această expoziţie, aparţinând unor 
nume de referinţă ale artei contemporane. Anul acesta, din 
România au fost invitaţi să participe artiştii: Dan Acostioaei 
(artist vizual, profesor al Universităţii „George Enescu“ din Iaşi, 
Facultatea de Arte Plastice), Florin Bobu (artist vizual), Livia 
Pancu (artist vizual şi curator) şi cristina David (artist vizual). 
curatorii acestui eveniment au fost Georg Schollhammer şi 
Hedwing Saxenhuber.

10-17 septembrie / Festivalul Mondial de Teatru de la Mont-
Laurier, Montréal, canada. Teatrul Studenţesc „Ludic“ 
a participat în cadrul acestui eveniment bienal, care a 
beneficiat de participarea a 25 de formaţii din 16 ţări. cu o 
biografie remarcabilă, 450 de trofee şi premii obţinute la mai 
mult de 100 de festivaluri internaţionale unde a fost selectat 
să participe, Teatrul Studenţesc „Ludic“ este un adevărat 
ambasador al culturii şi al artei tinere, cunoscut în lumea 
teatrului modern încă din 1993. 

10-20 septembrie / Artistul plastic Rareş Lupu la Simpozionul 
Internaţional de Artă Modernă „D. Fleiss & East-West Artists“, 
Mallnitz, Austria. conceput de grupul „D. Fleiss & East-
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public din Argentina, respectiv de Radiódifusion Argentina al 
Exterior şi Radio Folklórica. În data de 27 septembrie, la Sala 
cervantes din Havana, în aceeaşi formulă, Răzvan Suma - 
violoncel, Josu Okinena - pian, au susţinut un recital al cărui 
program muzical a fost reprezentativ pentru turneul „Vă 
place Brahms?“, de la care a pornit acest proiect. Recitalul 
a fost înregistrat de Instituto cubano de Radio y Televisión şi 
difuzat în data de 28 septembrie. concertul a fost reflectat 
pe larg de posturile publice de radio din cuba. cele două 
recitaluri de la Buenos Aires şi Havana au fost prefaţate de 
doctorul în muzicologie Oltea Şerban-Pârâu, director al 
centrului cultural Media Radio România şi al Orchestrelor 
şi corurilor Radio, care a vorbit publicului despre contextul 
în care au avut loc aceste recitaluri, de mare importanţă 
pentru relaţiile culturale bilaterale româno-argentiniene şi 
româno-cubaneze, respectiv despre experienţele Radio 
România de promotor de conţinut cultural prin radio. În 
Argentina, Oltea Şerban-Pârâu a dat o serie de interviuri cu 
ocazia turneului Argentina-cuba: la Radiodifusión Argentina 
al Exterior şi la 98.7 FM Radio Nacional Folklórica.

17-27 septembrie / Reuniunea teatrelor naţionale la Teatrul 
Naţional „Mihai Eminescu“ din chişinău. cinci teatre naţionale 
din România – Teatrul Naţional „Radu Stanca” (Sibiu), Teatrul 
Naţional „Marin Sorescu” (craiova), Teatrul Naţional „Vasile 
Alecsandri” (Iaşi), Teatrul Naţional „Ion Luca caragiale” 
şi Teatrul Naţional Radiofonic (Bucureşti) – s-au reunit la 
chişinău pentru a prezenta, alături de Teatrul Naţional „Mihai 
Eminescu” din chişinău, gazda evenimentului, 18 dintre cele 
mai reuşite, mai noi şi mai interesante producţii teatrale 
din România şi Republica Moldova. Aflată la prima ediţie, 
Reuniunea Teatrelor Naţionale a înregistrat un adevărat 
succes de public, fiind prezenţi peste 5000 de spectatori. 
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Institutului cultural 
Român, prin Institutul cultural Român „Mihai Eminescu” de la 
chişinău, al Ministerului culturii din România şi al Ministerului 
culturii din Republica Moldova. Deschiderea oficială a avut 
loc în data de 17 septembrie 2015, în prezenţa prim-ministrului 
Republicii Moldova, domnul Valeriu Streleţ, a ministrului 
culturii, doamna Monica Babuc, a directorului IcR chişinău, 
acad. Valeriu Matei, a reprezentanţilor corpului diplomatic 
acreditat la chişinău şi a numeroşi reprezentanţi ai mediului 

West Artists“ (DFEWA) şi curatoriat de artistul şi profesorul 
Dorothea Fleiss, simpozionul se adresează tinerilor artişti 
plastici, exponenţi ai spaţiului est şi vest-european. Profesorul 
Dorothea Fleiss a adresat domnului Rareş Lupu invitaţia de 
a contribui la eveniment cu lucrări acompaniate de piese 
folclorice româneşti. cu această ocazie, Rareş Lupu a donat 
trei lucrări proprii grupului „D. Fleiss & East-West Artists“.

10-20 septembrie / Fraţii Dabija, r.:cătălin Drăghici, şi Blue 
Spring, r.: Andreea cristina Borţun, la „Festivalul de Film de la 
Toronto“. Echipa formată din Gabriela Suciu (producătorul 
celor două filme participante) şi cătălin Drăghici a fost 
invitată să participe la sesiunile interactive ce au urmat 
fiecărei proiecţii, la întâlnirile cu presa şi la întâlnirile din cadrul 
Market-ului de filme.

10-21 septembrie / Participarea istoricului de artă Alina 
Şerban şi a arhitecţilor Sorin Istudor şi Kalliopi Dimou la 
evenimentul „Re-framing Identities. Architecture’s Turn to 
History 1970 – 1990“, Zürich, Elveţia. Evenimentul conceput 
de Institutul de Istorie şi Teorie a Arhitecturii (GTA), din cadrul 
ETH Zürich, este dedicat modernităţii postbelice din spaţiul 
european şi reuneşte istorici/teoreticieni ai arhitecturii. 
Decanul Institutului, Prof. Dr. Akos Moravansky, a adresat 
celor trei specialişti români invitaţia de a contribui la expoziţia 
„confronTables / Fragments of a Dialogue“, prin includerea 
unor serii de materiale prezentate în amplul proiect 
expoziţional şi editorial curatoriat în 2014 la Muzeul Naţional 
de Artă contemporană, „Vederi Incântătoare: Urbanism şi 
Arhitectură în Turismul Românesc de la Marea Neagră în anii 
‘60-’70“.

15-30 septembrie / Turneul „Vă place Brahms?“ la Buenos Aires, 
Argentina, şi Havana, cuba. La Buenos Aires, violoncelistul 
Răzvan Suma a participat la trei evenimente: recitalul pentru 
violoncel solo susţinut în data de 19 septembrie, la Bodega 
O’Fournier de la Mendoza; în data de 22 septembrie, la 
masterclass-ul de violoncel la Instituto Superior de Arte del 
Teatro colon de la Buenos Aires şi, în data de 24 septembrie, 
la Salon Dorado del Teatro colón de la Buenos Aires, susţinut 
împreună cu pianistul spaniol Josu Okinena. Recitalul din 
data de 24 septembrie a fost difuzat de posturi ale radioului 
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Bucureşti; „Ivan Gallery“, Bucureşti, „Plan B Berlin“, cluj-
Napoca/Berlin; „Anca Poteraşu Gallery“, Bucureşti; „Baril“, 
cluj-Napoca şi „Eastward Prospectus“, Bucureşti.

23-28 septembrie / „DevotioModerna“ la Festivalul 
Internaţional „Review of composers“, Belgrad. Iniţiat în 
anul 1992 de către Asociaţia compozitorilor, festivalul 
este cel mai important eveniment din Serbia dedicat 
muzicii contemporane. Festivalul cuprinde 10-12 concerte, 
însoţite şi promovate de evenimente conexe: întâlniri ale 
compozitorilor, prezentări de publicaţii dedicate muzicii, 
mese rotunde, workshop-uri, lansări de cD-uri etc. Ansamblul 
de muzică contemporană „DevotioModerna“ a prezentat 
cu această ocazie un concert cu diverse lucrări româneşti: 
creaţii de Tiberiu Olah, Ştefan Niculescu, Adrian Iorgulescu, 
corneliu Dan Georgescu şi carmen cârneci. 

24-26 septembrie / Participare românească la cea de-a 
doua ediţie a „Festivalului de Artă Românească, Tradiţie şi 
contemporaneitate catsheuvel“ la Teatrul Aan Het Spui, 
Haga. În 2015, festivalul organizat de „UszinaDans“ a avut 
o temă istorică, iar activităţile s-au organizat în contextul 
aniversării a 135 de ani de relaţii diplomatice între România şi 
Regatul Ţărilor de Jos. Artiştii invitaţi au fost: Maria Răducanu, 
Liliana Iorgulescu, Mihaela Vosganian, Maria şi Ana chifu, 
Zacharias Tarpagkos, cristina ciortan, Olga Podobinschi, 

artistic şi cultural din Republica Moldova.  Reuniunea teatrelor 
naţionale la chişinău s-a bucurat de prezenţa unor regizori 
şi actori de renume: Silviu Purcărete, Ion caramitru, Mircea 
cornişteanu, cristian Hadji-culea, claudiu Goga, Dragoş 
Muşoiu, Horia Suru, claudiu Bleonţ, Marian Râlea, constantin 
chiriac, Ilie Gheorghe, Ion colan, Haruna condurache, 
Teodor corban, Lari Giorgescu, Monica Ardeleanu, Ada 
Lupu şi alţii.

18-27 septembrie / Participarea arhitecţilor Alexandru Axinte 
şi cristian Borcan la ,,One Architecture Week 2015“ (OAW), 
Plovdiv, Bulgaria. OAW este un festival anual de arhitectură 
contemporană ce urmăreşte să ridice nivelul conştiinţei 
despre urbanitate, să stimuleze comportamente urbane 
active şi responsabile şi, în acelaţi timp, să iniţieze acţiuni 
pentru o îmbunătăţire vizibilă a calităţii arhitecturii şi planificării 
urbane. Alături de expoziţii, în cadrul OAW, au loc ateliere, 
discuţii, proiecţii, tururi ghidate, concursuri, instalaţii, module 
pentru copii şi o secţiune de forum, unde sunt prezentate 
lucrări ale unor arhitecţi internaţionali reprezentativi. În cadrul 
OAW 2015, arhitecţii Alexandu Axinte şi cristian Borcan au 
susţinut prezentări referitoare la contextul urban bucureştean 
şi proiecte ale grupului lor, Studio BASAR. 

19-22 septembrie / Arhitectul claudiu Forgaci la „One 
Architecture Week“, Sofia, Bulgaria. Arhitectul urbanist 
claudiu Forgaci a fost selectat pentru a reprezenta oraşul 
Bucureşti la cel mai mare eveniment anual de arhitectură 
din Bulgaria, la secţiunea „Un-common River“. La acest 
eveniment au participat invitaţi din mai multe oraşe 
balcanice străbătute de râuri.

23-27 septembrie / Participare românească la Târgul de artă 
contemporană „Viennacontemporary“ la Marx Halle, Viena. 
„Viennacontemporary“ este noul târg internaţional de artă 
contemporană din capitala austriacă, centrat asupra artei 
central şi est-europene. cu un juriu şi un comitet de selecţie 
formate din critici de artă şi curatori renumiţi, târgul vienez a 
prezentat publicului lucrări de pictură, sculptură, fotografie, 
desen, instalaţie, new media. România a fost reprezentată 
de galeriile selecţionate de board-ul de curatori ai târgului: 
„Jecza Gallery“, Timişoara; „418 contemporary Art Gallery“, 

23-28 septembrie / „DevotioModerna“ la Festivalul Internaţional 
„Review of Composers“ – Belgrad
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OCTOMBRIE

3 octombrie / Discuţie prilejuită de concursul de idei „create 
Your Bucharest“ în cadrul Vienna Biennale (11 iunie - 4 
octombrie), derulată la Muzeul de Artă Aplicată din Viena. 
La dezbatere au participat câştigătorii premiului I, Ovidiu 
Anton şi Alexandru Bălăşescu, autorii proiectului „How I Miss 
Bucharest or The Journey of a Dog’s Life“, Larisa crunţeanu – 
co-autor alături de Xandra Popescu a proiectului „Atelier 35 
cooperative“, Dragoş Olea – autor al proiectului „Kilobase 
Bucharest A-Z“ şi Barbara Baum, curator independent. 
Discuţia despre proiecte inovatoare, relevanţa artistică 
şi socială a acestora şi dezvoltarea durabilă a practicii 
artistice în relaţie cu scena urbană a fost moderată de 
Bärbel Vischer, curator alături de Peter Weibel al expoziţiei 
centrale din cadrul Vienna Bienale „Mapping Bucharest: Art, 
Memory, and Revolution 1926–2016“. Eveniment realizat cu 
sprijinul Muzeului de Artă Aplicată din Viena şi al Institutului 
cultural Român, prin Direcţia Relaţii Internaţionale.

4-9 octombrie / Participarea criticului de teatru Octavian 
Saiu la  Festivalul Internaţional de Teatru de la Tbilisi, care 
este unul dintre cele mai importante evenimente teatrale, 
cu o participare impresionantă, mai ales la această ediţie. 
Octavian Saiu a susţinut şi o conferinţă despre dialogul 
între teatrul românesc şi teatrul lumii, cu referire la Festivalul 
Internaţional de Teatru de la Sibiu. 

5 octombrie 2015-18 martie 2016 / Participare românească 
în cadrul evenimentului „MAK-Schindler Artists and 
Architects“, Los Angeles, S.U.A. Artiştii vizuali Anca Benera 
şi Arnold Estefan, cu numeroase participări internaţionale 
de artă contemporană, au fost primii câştigători români ai 
bursei de cercetare „MAK-Schindler Artists and Architects 
Scholarship Program“ din Los Angeles, acordată anual, prin 
concurs internaţional. cercetarea artiştilor este centrată pe 
proiectele arhitectului român Haralamb Georgescu, în Los 
Angeles. Bursa durează 6 luni şi are ca rezultat o expoziţie la 
MAK centre for Art and Arhitecture din Los Angeles. Anca 
Benera şi Arnold Estefan sunt cofondatori ai centrului de 
Introspecţie Vizuală din Bucureşti, o platformă independentă 
de cercetare artistică şi teoretică, unde au generat, 

Radu Vâlcu, Panaite şi Vasilica chifu, Alexandra Poenaru, 
Lucian Martin, Mihai cucu, Mihaela Pletea şi Levente Szasz. 
Programul a cuprins trei zile de activităţi şi diverse forme de 
expunere a universului românesc: concerte, dans, spectacole 
multimedia, expoziţii de pictură, sculptură şi fotografie, 
designeri şi instalaţii de muzică electronică. Pe parcursul 
evenimentului au existat standuri cu costume tradiţionale 
româneşti, cărţi în limba română, standuri gastronomice, 
expoziţii de pictură, fotografie, sculptură, design românesc, 
recitaluri, concerte camerale şi spectacole multimedia.

24-27 septembrie / Festivalul „Două state – o singură 
literatură“ organizat de către Uniunea Scriitorilor din România 
la chişinău şi Orheiul Vechi. La eveniment au participat 
scriitorii Nicuşor corlat, Ioan Matiuţ, Nicolae Oprea, Mircea 
Bârsilă, cristian Liviu Burada, Angelo Mitchievici, George 
Vidican, Ion Lazu, Ioana Diaconescu şi Simona Grazia Dima. 
Programul celei de-a doua ediţii a festivalului a cuprins: 
colocviul cu titlul „Scriitorul-editorul-biblioteca“, lecturi 
publice, întâlniri cu studenţii şi profesorii Universităţii de Stat 
din Moldova şi ai Universităţii Pedagogice de Stat; întâlnire 
cu publicul la Biblioteca „Onisifor Ghibu“, lansări de carte, 
prezentare de reviste şi un recital poetic intitulat „Pe stânci“, 
la Orheiul Vechi. 

24-27 septembrie / corina Duma la Festivalul Internaţional 
de Artă „Viennacontemporary“, Viena. Revista Arta 
şi-a propus să acopere în paginile numărului 14/2015 
participarea galeriilor româneşti de artă contemporană 
în cadrul „Viennacontemporary“. În acest scop, redacţia 
revistei a delegat-o pe colaboratoarea corina Duma pentru 
a vizita expoziţiile din cadrul festivalului. Revista Arta apare 
de două ori pe an şi are scopul de a cartografia scena de 
artă contemporană românească, de a o documenta şi de 
a propune o evaluare critică a manifestărilor ei, evaluate în 
context internaţional. 

28-30 septembrie / Ilinca Dumitrescu (pian) şi Vasile Macovei 
(fagot), în recital la Rabat şi Tanger. concertele de muzică 
clasică au fost organizate cu ocazia celebrării a 80 de ani de 
la deschiderea la Tanger a primei ambasade româneşti pe 
teritoriul Marocului.
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17-24 octombrie / Participarea Ansamblului românesc 
IMAGO MUNDI la Festivalului de muzică veche „Musiqat” 
din Tunis. Artiştii îmbină modernitatea cu tradiţia prin 
armonizarea instrumentelor specifice secolelor 17-18 cu cele 
moderne. conceptul celei de-a zecea ediţii a „Musiqat” 
vizează expunerea marelui public tunisian la culturile 
muzicale din întreaga lume, menită să pună în evidenţă 
diversitatea prin surse de inspiraţie tradiţionale, interpretate 
în cheie contemporană. Întrucât festivalul de muzică 
veche „Musiqat” se află la ediţia jubiliară, a beneficiat de o 
promovare specială. 

17-25 octombrie / Ilie Mitrea la „Bienala Internaţională de 
Artă contemporană“ din Florenţa. Model de referinţă la 
nivel internaţional, Bienala de la Florenţa este o vitrină de 
excelenţă în arta contemporană, în cadrul căreia artiştii din 
întreaga lume au posibilitatea unei experienţe unice. Artistul 
Ilie Mitrea a fost selecţionat cu lucrarea „Luna de miere“. 

23 octombrie / concert extraordinar al Orchestrei de cameră 
Philarmonia cu ocazia celebrării jubileului conservatorului 
din Moscova. Infiinţat în anul 1866 la initiativa lui Nikolai 
Rubinstein, fratele pianistului Anton Rubinstein, conservatorul 
de la Moscova este cel mai important din Rusia, alături de 
cel de la Sankt Petersburg, şi se numară printre cele mai 
prestigioase din lume. Purtând din 1940 numele lui Piotr 
Ilici ceaikovski, instituţia oferă şansa specializării în diverse 

începând cu 2008, o serie de expoziţii, proiecte în spaţiul 
public, seminarii, ateliere şi publicaţii. 

8 octombrie / Recitalul pianistei Alexandra Dariescu 
în cadrul „Livia Maiorescu-Dymsza“, Rokiskis, Lituania. 
Ambasada României la Vilnius organizează anual un 
concert de pian în memoria Liviei Maiorescu, fiica omului 
de cultură şi de stat Titu Maiorescu. În 2015, concertul a 
avut un caracter aniversar din prisma celebrării a 500 de 
ani de la construirea Vilei Ilzenberg, fosta reşedinţă a Liviei 
Maiorescu în Lituania.

10-26 octombrie / Teatrul Naţional „Radu Stanca“ 
din Sibiu a susţinut spectacolele călătoriile lui Gulliver 
şi Oidip, în cadrul Festivalului de Teatru de la Tokyo 
(Tokyo Metropolitan Theatre) şi Matsumoto (Matsumoto 
Performing Arts center). Spectacolele au fost prezentate 
în cadrul festivalului la Tokyo (Tokyo Metropolitan Theatre) 
şi la Matsumoto (Matsumoto Performing Arts center), 
constituind o platformă de promovare a teatrului şi culturii 
româneşti în spaţiul asiatic. Spectacolul Călătoriile lui 
Gulliver montat de Silviu Purcărete pe scena Teatrului 
Naţional din Sibiu este un proiect cultural demarat acum 
trei ani în parteneriat cu Festivalul de la Edinburgh şi finanţat 
cu sprijin de la Administraţia Fondului cultural Naţional. 
Spectacolul Oidip este o întoarcere la mai vechile sale 
preocupări pentru tragic. Oidip este unul dintre cele mai 
frumoase texte ale literaturii dramatice, fiind o întoarcere, 
după mulţi ani, la tragedia greacă. Spectacolul este o 
adaptare după Oedip la Colonos şi Oedip Rege de Sofocle 
şi surprinde prin forţa viziunii aproape cinematografice a 
montării regizorului Silviu Purcărete, care îmbină realul cu 
imaginarul, dezvoltând o poetică a detaliilor sfâşietoare. 
Este o pictură a spaimelor, a presentimentelor şi a nefericirii, 
în spiritul marilor maeştri, o tălmăcire actuală a unui destin 
de legendă. 

17-19 octombrie / Recital susţinut de cvartetul Transilvan la 
„ExpoMilano 2015“, în cadrul expoziţiei mondiale „ExpoMilano 
2015“, desfăşurate sub tema „Hrănirea planetei, energie 
pentru viaţă“.

17-19 octombrie / Cvartetul Transilvan 
la „ExpoMilano“ 
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29 octombrie-1 noiembrie / Participarea României 
la „contemporary Art Ruhr (c.A.R)“/„Târgul de artă 
contemporană Ruhr“ din Essen. „contemporary Art Ruhr“ 
este un eveniment anual ce cuprinde două expoziţii: prima 
dintre acestea a fost dedicată artelor media şi fotografiei (în 
perioada 29-31 mai), iar cea de-a doua artelor inovatoare 
şi galeriilor contemporane (în perioada 24-26 octombrie). 
La expoziţia din octombrie, România a fost reprezentată de 
trei galerii care au participat cu opere de pictură, sculptură, 
ceramică şi grafică: „Galateea“, „centrul Artelor Vizuale“ şi 
„Simeza“, precum şi de cinci artişti: Georgiana cozma, Anca 
Boeriu, Recsa csapo Dup, Marilena Preda Sânc, Aniela 
Ovadiuc. 

29 octombrie-1 noiembrie / Participarea producătoarei 
Irina Malcea la Festivalul de Film Documentar, Jihlava, 
cehia, în cadrul atelierului de Film „Emerging Producers“. 
Prin programele susţinute, „Emerging Producers“ şi-a 
propus  dezvoltarea unei platforme profesionale dedicate 
producătorilor de film, cu scopul de a promova şi contribui la 
creşterea co-producţiilor internaţionale. În cadrul ediţiei de 
anul acesta au fost selecţionaţi 18 producători din Europa, 
Irina Malcea fiind primul producător din România selectat 
până acum în acest program.

NOIEMBRIE

6-15 noiembrie / Participarea românească în cadrul celei 
de-a 56-a ediţii a „Festivalului Internaţional de Film de la 
Salonic“. Festivalul este unul dintre cele mai importante 
evenimente cinematografice din sud-estul Europei. În 2015, 
organizatorii au dedicat filmului românesc un spaţiu generos, 
incluzând în cadrul programului atât o retrospectivă 
dedicată regizorului Mircea Daneliuc, cât şi o serie de 
producţii cinematografice recent premiate. Retrospectiva 
dedicată lui Mircea Daneliuc s-a desfăşurat pe întreaga 
perioadă a festivalului, iar proiecţiile au avut loc la 
cinematograful Stavros Tornes din Salonic. Au fost proiectate 
7 filme de lungmetraj aparţinând lui Mircea Daneliuc: Probă 
de microfon (1980), Vânătoarea de vulpi (1980), Croaziera 

domenii ale muzicii, precum interpretarea, compoziţia 
ori dirijatul, printre absolvenţii săi aflându-se personalităţi 
marcante ale vieţii muzicale internaţionale a secolului 20 şi 
începutului de secol 21.

25 octombrie / Omagiu adus compozitorului George Enescu 
la Montréal, canada. Pianista Raluca Ştirbăţ a susţinut la 
Montréal un recital de pian din operele compozitorului 
George Enescu. Evenimentul a marcat comemorarea a 60 
de ani de la moartea muzicianului. În cadrul evenimentului au 
fost prezentate compoziţii şi informaţii despre viaţa şi opera 
lui George Enescu. Pianista Raluca Ştirbăţ este preşedinta 
Societăţii Internaţionale „George Enescu“ şi laureată a 
numeroase concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale. 

26-31 octombrie / Participarea regizorului Andrei Dăscălescu 
şi a producătoarei Anamaria Antoci,  la workshopul “Ex 
Oriente Film”, unul dintre cele mai prestigioase workshop-uri 
axate pe producţia de film documentar. “Ex Oriente Film” 
este organizat de Institutul pentru Film Documentar şi este 
un workshop axat pe producţia de film documentar, prin 
care participanţii beneficiază de suportul unora dintre cei 
mai buni experţi din domeniu, având posibilitatea de a-şi 
dezvolta proiectul pornind de la subiect, naraţiune, imagine 
Proiectul regizorului Andrei Dăscălescu, Planeta Petrila, este 
un documentar care are ca temă schimbarea şi sentimentele 
de teamă şi incertitudine pe care le generază. Subiectul 
tratează comunitatea din Petrila. Pentru aceşti oameni mina 
este centrul universului, dar urmează să fie închisă în 2016. 
Documentarul lui Andrei Dăscălescu a fost selectat dintr-un 
număr de 72 de aplicaţii din 28 de ţări.

29 octombrie-1 noiembrie / A cincea ediţie a Festivalului 
Internaţional de Animaţie „Anim’est“ la cinema Odeon 
din chişinău. În deschiderea festivalului a fost proiectat 
documentarul de animaţie Muntele vrăjit, r.: Anca Damian. În 
afara proiecţiilor de film, pe durata festivalului s-au organizat 
workshopuri pentru copii şi prezentări ale studiourilor de 
animaţie româneşti. Festivalul a cuprins: creepy animation 
night, programe pentru  copii, competiţii video şi advertising, 
o retrospectivă dedicată unui mare nume al animaţiei 
mondiale.
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7-9 noiembrie / Participarea galeriei „:Baril“ la Târgul de 
Artă contemporană „Artissima“, Torino, Italia. Târgul de Artă 
contemporană „Artissima“ este cel mai important eveniment 
de profil din Italia şi unul dintre cele mai prestigioase din 
Europa, cunoscut pentru programul hibrid, între târg şi festival 
de artă, şi orientarea către artişti cu o practică inovatoare. 
Deschisă în 2012, în „Fabrica de Pensule“, galeria „:Baril“ este 
o asociaţie non-profit şi o platformă de artă contemporană. 
Galeria se axează atât asupra artiştilor tineri, aflaţi la început 
de drum, cât şi asupra artiştilor români consacraţi, dar 
necunoscuţi în străinătate. Galeria „:Baril“ a câştigat în 2014 
premiul „Guido carbone“ pentru cea mai bună galerie 
tânără, în cadrul Târgului de Artă contemporană „Artissima“.

20-23 noiembrie / Prezentarea filmului Orizont, r.: Marian 
crişan, la cea de-a nouăsprezecea ediţie a Festivalului de 
film „Black Nights“ de la Tallin, Estonia. Filmul lui Marian crişan 
a fost proiectat în premieră mondială la „Black Nights“, 
festival de prestigiu, alături de festivaluri precum cele de la 
Berlin, cannes, Veneţia sau Karlovy Vary. Orizont, r.:  Marian 
crişan, a fost proiectat în cadrul competiţiei Oficiale şi a avut 
parte de o atenţie sporită din partea presei internaţionale şi 
a distribuitorilor.

21-23 noiembrie / Participarea profesorului George Anca la 
„conferinţa Internaţională de Indianistică“ din Delhi, India. 
Prof. George Anca, membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
preşedinte al Asociaţiei culturale Româno-Indiene, a fost 

(1981), Iacob (1988), Patul conjugal (1993), Această lehamite 
(1994) şi Senatorul melcilor (1995). Producţiile româneşti de 
dată recentă au fost proiectate după cum urmează: Aferim 
(2015), r: Radu Jude, (6 şi 13 noiembrie la cinematograful 
Stavros Tornes), Box (2015), r: Florin Şerban (11 noiembrie la 
cinematograful Stavros Tornes), Un etaj mai jos (2015), r: Radu 
Muntean (12 noiembrie la cinematograful Stavros Tornes). 
Filmul Comoara (2015), r: corneliu Porumboiu, a fost proiectat 
în închiderea festivalului, (15 noiembrie, la cinematograful 
John cassavetes). Regizorul corneliu Porumboiu a participat 
la Festival şi în calitate de membru desemnat al Juriului.

6 noiembrie – 3 decembrie / Propunerea României pentru 
nominalizarea la categoria „cel mai bun film într-o limbă 
străină, alta decât limba engleză“ la Premiile Oscar 2016, Los 
Angeles, SUA. După succesul înregistrat în cadrul Festivalului 
de Film de la Berlin din acest an, filmul Aferim!, r.: Radu Jude, 
şi-a continuat parcursul internaţional şi a fost ales să reprezinte 
România la Premiile Oscar 2016. Distribuitorul american, 
compania „Big World Pictures“, împreună cu specialistul în 
PR dedicat filmelor aflate în competiţia OScAR-urilor, Sasha 
Berman, au dezvoltat o campanie intensă de promovare 
a filmului în atenţia membrilor Academiei Americane. 
campania a cuprins organizarea unor proiecţii speciale 
dedicate membrilor Academiei, acoperirea editorială, 
precum şi articole publicitare în revistele de specialitate.

6 noiembrie-3 decembrie / Ada Solomon şi 
Cuzin Toma în cadrul Premiilor Oscar 

© David Buchan

7-9 noiembrie / Galeria „:Baril“l la Târgul de Artă Contemporană 
„Artissima“ de la Torino
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17-a ediţii a „Festivalului Internaţional de Film Studenţesc 
cinemaiubit“, Roxana Stroe a primit, în 2013, Premiul criticii 
acordat de U.c.I.N.

27 noiembrie-4 decembrie / Profu’, r.: Radu Dragomir, în 
cadrul „Festivalului Internaţional de Film Documentar dei 
Popoli“, Florenţa. Programul Doc at Work Pitching Forum, 
în cadrul căruia a fost proiectat filmul, a fost conceput ca 
un laborator al creaţiei de film documentar, fiind unul din 
cele mai prestigioase programe de dezvoltare din industria 
europeană de film documentar. Prezenţa proiectului Profu’ 
a reprezentat un pas important în strategia de dezvoltare 
şi finanţare a filmului, oferind resorturile necesare pentru 
stabilirea contactelor cu potenţiali co-producători sau 
finanţatori internaţionali şi facilitând astfel finanţarea şi 
producţia filmului, aflat în stadiul de realizare. 

28 noiembrie-3 decembrie / concert susţinut de Grigore 
Leşe, cu ocazia Zilei Naţionale a României, la Seul, în coreea 
de Sud. Partener: Ambasada României la Seul. cu ocazia 
Zilei Naţionale a României şi cu prilejul împlinirii a 25 de ani de 
la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi coreea 
de Sud, a avut loc, la Seul, un concert extraordinar cu 
participarea distinsului muzician.

30 noiembrie-3 decembrie / concerte extraordinare 
„SoNoRo“ cu ocazia Zilei Naţionale a României, pe scenele 
de la carnegie Hall, New York, şi Kennedy center, Washington 
Dc. „Festivalul SoNoRo“ colaborează în mod regulat cu 
festivaluri de muzică din străinătate: „Kammermusiktage“ 
de la Riga (Letonia), „chiemgauer Musikfrühling“, de 
la Traunstein (Germania), „Kulturwald und Pèlerinages 
Monaco“ (Germania), „Music at Plush“ (Marea Britanie), 
„Sounding Jerusalem“ (Israel), „Tartini Festival“ (Slovenia) şi 
„Kobe Music Festival“ (Japonia). După colaborarea din 2014 
cu cantieri di Montepulciano, „Festivalul SoNoRo“ a iniţiat 
de trei ani o serie de concerte la Arezzo. Muzicienii care au 
concertat pe scena carnegie Hall au fost Diana Ketler, pian; 
Alissa Margulis, vioară; Răzvan Popovici, violă.

30 noiembrie-6 decembrie / Susţinerea prezenţei româneşti 
în cadrul „Festivalul Filmelor despre Educaţie“ de la Évreux 

invitat la eveniment de Indian council for cultural Relations, 
aflat sub egida Preşedintelui Indiei. conferinţa a abordat 
următoarele tematici: studiile indianistice din perspectivă 
istorică, literatura sanscrită - trecut şi prezent, drama sanscrită 
în teorie şi practică, şcoli de gândire filosofice indiene, arta 
şi arhitectura indiană. În cadrul evenimentului, profesorul 
George Anca a susţinut comunicarea ştiinţifică intitulată 
„Kalidasa and Eminescu - An Alamkara Approach“. 

23-30 noiembrie / Participarea trupei de jazz româno-
norvegiene „RoManouche“ la Festivalul de Jazz „Barentsjazz“, 
din Tromso, Norvegia. „Another Face of the Roma culture“ 
este un proiect ce a luat naştere în cadrul programului 
„Promovarea diversităţii în cultură şi artă, în cadrul 
patrimoniului cultural european“. Acest program a constat 
dintr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi 
România. „RoManouche“ a participat în cadrul festivalului 
de jazz mai sus amintit şi, mai apoi, în două turnee în Norvegia 
şi România, în concerte, jam session-uri şi workshop-uri. 
„RoManouche“ este o formaţie mixtă, alcătuită din interpreţi 
români, norvegieni şi români de etnie romă, şi a fost creată în 
cadrul proiectului „Another Face of the Roma culture“. 

26 noiembrie-6 decembrie / Lungmetrajului horror Be my Cat: 
A Film for Anne (r.  Adrian Ţofei) în cadrul „A Night of Horror 
International Film Festival“, la Sydeny, Australia. Be my Cat: A 
Film for Anne a avut premiera mondială în luna martie 2015 
la „Fantasporto International Film Festival“ din Portugalia, 
urmând a fi selectat la TIFF cluj, „Bram Stoker International 
Film Festival“ din Anglia, „Dracula Film Festival“ din Braşov, 
„Zinema Zombie Fest“ din columbia şi „Torremolinos“ din 
Spania. De asemenea, a fost recent introdus pe locul 44, 
în top 100 cele mai bune filme horror ale secolului XXI de 
publicaţia online „Audience Everywhere“.

27 noiembrie-1 decembrie / Scurtmetrajul Black Friday, r.: 
Roxana Stroe, în cadrul „Festivalului Internaţional de Filme 
de Debut“ de la Sankt Petersburg, Rusia. Black Friday a 
obţinut premiul pentru cel Mai Bun Scurtmetraj în cadrul TIFF 
2015 şi a mai fost selecţionat în cadrul „San Sebastian Film 
Festival“ (competiţia oficială Students Meeting), „Dracula 
Film Festival“ din Braşov şi „Timishort“. În cadrul celei de-a 
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Vladimir Jurowsky, Alexandra Dariescu, Maxim Vengerov, 
Pinchas Zukerman, Vadim Repin, Iosif Prunner, Fazil Say, 
Elisabeth Kulman, Anita Hartig, Ioan Holender.

3-6 decembrie / Participarea bloggerului Diana Duca la cea 
de-a doua ediţie a „Porto/Post/Doc: Film & Media Festival“. 
Desfăşurat în perioada 1-10 decembrie 2015, în oraşul Porto 
(Portugalia), „Porto/Post/Doc: Film & Media Festival“ este 
singurul de acest gen în regiunea de nord a ţării. Diana Duca 
este copywriter şi blogger, autoare a numeroase cronici de 
film. Este câştigătoarea concursului adresat bloggerilor din 
cadrul „Festivalului Filmului European“, ediţia 2015, organizat 
în parteneriat cu Blogal Initiative. Diana Duca a fost invitată 
de către organizatorii Festivalului, în scopul lărgirii sferei de 
contacte internaţionale şi al mediatizării evenimentului aflat 
la început de drum.

10-11 decembrie / Participarea „Trio Zamfirescu“ & Adrian 
Nour la Minsk, Republica Belarus. Proiectul „Ritmuri de 
chitară: de la clasic la flamenco“ a fost prezentat cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Naţionale a României. Artiştii au susţinut două 
concerte, la Minsk şi Grodno. 

Compartimentul EUNIC

IANUARIE

15-31 ianuarie / Participare românească în cadrul celei de-a 
treia ediţii a Festivalului „Another Look“ – festival european 
de filme restaurate, organizat sub egida EUNIc Israel, în 
oraşele Ierusalim, Tel Aviv şi Haifa. Alături de România, în 
cadrul evenimentului au participat Austria, Marea Britanie, 
Spania, Franţa, Polonia, Portugalia, Republica cehă, Belgia, 
Grecia, Italia şi Germania. Din România a fost prezentat 
filmul Manasse (r. Jean Mihail, 1925), film reprezentativ pentru 
începuturile cinematografiei româneşti. Filmul a fost pregătit 
pentru festival de Arhiva Naţională de Filme (recuperare şi 
curăţare peliculă, transpunere în format DcP şi restaurare 
digitală, traducere şi subtitrare în limba engleză). Proiecţiile 

(Franţa). Ajuns la cea de-a zecea ediţie, festivalul a prezentat 
o selecţie de aproximativ 40 de filme documentare sau de 
ficţiune axate pe diferite aspecte ale educaţiei. Festivalul a 
devenit o competiţie începând cu 2007, reunind diverşi tineri 
profesionişti din domeniul filmului şi educaţiei. Susţinerea 
IcR a avut loc ca urmare a unui parteneriat încheiat între 
acest institut şi Institutul Francez din Bucureşti, prin care s-a 
convenit cooperarea în cadrul unor proiecte de sprijin pentru 
profesionalizarea tinerilor în domeniul artistic şi cultural. Ionuţ 
Şerban Jugureanu, propunerea Institutului Francez, s-a 
deplasat în Franţa pentru a face parte din juriul „Festivalului 
Filmelor despre Educaţie” de la Évreux. Ionuţ Şerban 
Jugureanu deţine şi poziţia de director executiv al Fundaţiei 
„Parada” din Bucureşti, a cărei misiune este sprijinirea 
copiilor, tinerilor şi familiilor fără adăpost, prin intermediul unor 
servicii integrate de asistenţă socială, educativ-formative şi 
de integrare socio-profesională.

30  noiembrie-11 decembrie / Turneul trupei Nightlosers 
cu ocazia Zilei Naţionale a României în Federaţia Rusă 
(Moscova, Dubna, Sankt Petersburg, Rostov pe Don). 
concertele au avut loc la Moscova, la Institutul Unificat de 
cercetări Nucleare de la Dubna (în centrul oraşului există 
o clădire destinată evenimentelor culturale - Kulturii Dom 
v Dubne), precum şi în săli de spectacole din Rostov pe 
Don şi Sankt Petersburg. Trupa este compusă din  Hanno 
Höfer (voce, chitară, muzicuţă, washboard), Grunzó Géza 
(keyboard), claudiu Purcărin (tobe), Jimi Laco (vioară, 
chitară, mandolină, banjo), Lucian Pop (electric & double 
bass), Pandrea  Eugen (frunză), Péter Attila (voce).  

DECEMBRIE

2-31 decembrie / Expoziţia fotografică „Interludii“ de cornel 
Brad la Berlin. Proiectul a prezentat o selecţie din cele peste 
140 de imagini alb-negru, dintre care 70 sunt portrete ale 
soliştilor, dirijorilor, instrumentiştilor şi dansatorilor care au 
participat în anul 2013 la „Festivalul Internaţional George 
Enescu“. În fotografii apar nume precum: Sir Neville Marriner, 
Marek Janowski, Murray Perahia, Antonio Pappano, Boris 
Berezovski, christian Zacharias, Katia & Marielle Labeque, 
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24 februarie / Lansarea asociaţiei culturale EUNIc Austria. 
Lansarea a fost marcată printr-un eveniment organizat 
la Muzeul de Etnografie din Viena (Volkskundemuseum). 
Prin crearea asociaţiei, clusterul EUNIc Austria obţine 
personalitate juridică la nouă ani de la înfiinţare. În cadrul 
EUNIc Austria colaborează 27 de ambasade, institute 
culturale şi Reprezentanţa comisiei Europene în Austria, 
care dezvoltă proiecte comune, cu rolul de a promova 
înţelegerea şi diversitatea culturală în societatea europeană. 
clusterul EUNIc Austria realizează anual programe culturale 
printre care se numără: lecturile organizate în parteneriat cu 
Asociaţia cafenelelor Vieneze cu ocazia „Zilei Internaţionale 
a cafelei“; tururile ghidate „Spaţii europene în Viena“ care 
prezintă, în diferite locuri centrale din Viena, mărturiile 
culturale şi istorice ale ţărilor reprezentate de membrii 
clusterului EUNIc Austria; programul de multilingvism dedicat 
„Zilei Europene a Limbilor“; concerte care abordează diverse 
stiluri muzicale, de la cel clasic până la jazz; „Donau Lounge“, 
salonul literar itinerant organizat de collegium Hungaricum 
sub egida EUNIc Austria, specializat în promovarea autorilor 
europeni în cadrul târgurilor internaţionale de carte. 

24 februarie / „Sebastian Spanache Trio“ la Teatrul Pygmalion, 
Viena. Lansarea oficială a Asociaţiei EUNIc Austria a fost 
urmată de concertul susţinut de „Sebastian Spanache Trio“ la 
Teatrul Pygmalion din Viena. Evenimentul a fost organizat de 
Institutul cultural Român de la Viena în colaborare cu Teatrul 
Pygmalion şi Asociaţia culturală „Kabaitan“. „Sebastian 
Spanache Trio“ a luat naştere în a doua jumătate a anului 
2011 şi este format din Sebastian Spanache (pian), csaba 
Sánta (contrabas) şi Radu Pieloiu (tobe). Trioul a avut o 
activitate intensă, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, 
cu participări în cadrul unor festivaluri importante, iar în 2013 
a organizat un turneu european. Trupa are la activ două 
albume lansate oficial: „Humanized“ (2013) şi „A Pasha’s 
Abstinence“ (2014); Best Album la prima ediţie a Premiilor 
Revistei Sunete (2014). În noiembrie 2014, trioul a lansat DVD-
ul „Live on the Eiffel Bridge“, primul concert silent disco din 
România, filmat în timpul concertului de lansare a celui de-al 
doilea album.

filmului românesc au avut loc pe 17, 18 şi 20 ianuarie la 
cinematecile din Ierusalim, Tel Aviv şi Haifa, fiind acompaniate 
la pian de către Rodica Foighelman (la Ierusalim şi la Tel Aviv) 
şi Daniel Kruglov (Orchestra Simfonică din Haifa). În prima zi a 
festivalului a avut loc o masă rotundă pe tema restaurării filmelor, 
la care au participat specialişti în conservarea şi restaurarea 
filmelor de la Arhiva Naţională de Filme din România, Arhiva 
Naţională de Filme din Republica cehă, Digital Film Repository 
cRF (Polonia), Arhiva Israeliană de Filme – cinemateca din 
Ierusalim, centrul de Documentare Vizuală Yad Vashem (The 
Yad Vashem Visual center), Arhiva de Filme Evreieşti Steven 
Spielberg (Steven Spielberg Jewish Film Archive), Arhiva de 
Filme a Autorităţii Israeliene pentru Radiodifuziune şi Televiziune, 
Asociaţia Arhiviştilor din Israel. România a fost reprezentată 
de Mihai Fulger, redactor-şef al cinematecii Române, care a 
participat la discuţiile pe tema restaurării filmelor şi a prezentat 
filmul în deschiderea celor trei proiecţii.

22 ianuarie / „Arifa & The Voices From The East“ la Goethe 
Institut din Paris. Institutul cultural Român, Goethe Institut şi 
Institutul cultural Bulgar au pregătit un concert internaţional 
pentru promovarea tinerilor artişti ai grupului „Arifa“: 
Alexandru-Florin Simu (clarinet), Franz von chossy (pian), Sjahin 
Düring (percuţii), Michalis cholevas (tarhu şi ney) şi invitaţii 
lor: Meng Xiaoxu (erhu şi voce), Niusha Barimani (kamanche 
şi voce), Vanya Valkova (gadulka şi voce). Fondat în 2010 
în Amsterdam, grupul de jazz reuneşte muzicieni din Turcia, 
România, Grecia şi Germania. „Arifa“ creează o muzică 
spirituală şi extrem de rafinată, cu rezonanţe de muzică 
balcanică tradiţională, jazz şi interpretări clasice.

FEBRUARIE

2 februarie-5 octombrie / Participare românească în cadrul 
proiectului „Docu Mondays / Lunea de filme documentare“, 
al EUNIc Bruxelles. La cinematograful Aventure din Bruxelles 
au fost proiectate umătoarele filme: Al doilea joc (r. corneliu 
Porumboiu, 2 februarie) şi I am in Space (r. Dana Ranga, 5 
octombrie). Serile de cinema au inclus dezbateri cu echipele 
filmelor şi au vizat promovarea documentarului de artă 
european.
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postate timp de aproape o lună, în original şi în traducerea 
în limba polonă, în vagoanele şi staţiile de metrou, pe 
panourile utilizate de obicei pentru reclamă. România a 
fost reprezentată de trei poeţi din generaţii diferite – Ana 
Blandiana, Ioan Es. Pop şi Teodor Dună – ale căror versuri 
au fost traduse de Kazimierz Jurczak, Joanna Kornaś-Warwas 
şi Tomasz Klimkowski. Proiectul, desfăşurat la Varşovia pe 
parcursul lunii martie 2015, a cuprins, alături de campania 
prezentării poeziilor în metroul varşovian, web-site-ul creat 
special pentru acest eveniment, lecturi publice în cafenele 
literare ale capitalei poloneze şi un concurs de haiku-uri, 
având ca sursă de inspiraţie Varşovia.

10 martie / Scriitoarea Nora Iuga în cadrul evenimentului 
„Europa Literară“ de la Berlin. În sala de conferinţe a 
Reprezentanţei comisiei Europene la Berlin, pe celebrul 
bulevard Unter den Linden, a avut loc o lectură dedicată 
romanului Sexagenara şi tânărul, în prezenţa scriitoarei Nora 
Iuga şi a moderatoarei christiane Lange, director adjunct 
al Literaturwerkstatt Berlin. Romanul Sexagenara şi tânărul a 
apărut în anul 2009 la editura „Matthes & Seitz“ şi s-a bucurat 
de apreciere în rândul publicului german. Moderatoarea 
christiane Lange a făcut o prezentare generală a cărţii, 
precum şi a contextului literar în care aceasta a apărut şi 
a citit apoi în faţa publicului câteva pagini reprezentative 
din roman. După lectură, moderatoarea i-a adresat Norei 
Iuga mai multe întrebări despre devenirea sa literară, despre 
relaţia ei cu limba şi cultura germană, precum şi despre 
condiţia scriitorului şi a poeziei în timpul regimului comunist 
din România. La final, Nora Iuga a citit câteva poezii traduse 
şi publicate în 2014 în prestigioasa revistă literară germană 
„Sinn und Form“.

11 martie / Participarea foto-jurnalistului corneliu cazacu cu 
o serie de fotografii despre criza din Ucraina la dezbaterea 
de la centrul de Arte Frumoase BOZAR din Bruxelles. 
Membrii reţelei EUNIc Bruxelles, în parteneriat cu centrul 
de Arte Frumoase BOZAR din Bruxelles şi cinemateca 
Regală a Belgiei, au organizat o dezbatere, o proiecţie de 
fotografii şi film despre criza ucraineană, cu participarea 
regizorului Sergei Loznitsa. Dezbaterea a avut loc în cadrul 
retrospectivei dedicate regizorului ucrainean şi a fost 

26 februarie / Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii (r. cătălin 
Mitulescu) la „El cine europeo va a las aulas” din Madrid. 
Institutul cultural Român de la Madrid s-a alăturat membrilor 
clusterului EUNIc Spania în organizarea proiectului „El cine 
europeo va a las aulas” („Filmul European ajunge în şcoli”), 
în colaborare cu Asociaţia „Mucho+que cine” şi cineteca 
din cadrul centrului cultural Matadero Madrid. Derulat în 
perioada octombrie 2014 - iunie 2015, proiectul a constat 
în organizarea lunară a unei proiecţii de film european, în 
sala Azcona a cinetecii centrului cultural Matadero Madrid. 
Participanţi la proiecţii, elevi de la diverse licee din Madrid, 
au beneficiat de prezentarea unui specialist în domeniu 
care, la finalul proiecţiilor, a deschis un dialog pe tema 
filmului vizionat. 

27 februarie-13 martie / Câinele Japonez, r.: Tudor cristian 
Jurgiu, la cea de a opta ediţie a „European Union Film 
Festival“ (EUFF) de la Hong Kong şi Macao. Evenimentul s-a 
bucurat de participarea a 18 state membre, fiind organizat 
de către delegaţia Uniunii Europene la Hong Kong şi 
Macao, în parteneriat cu misiunile diplomatice ale statelor 
membre, cu sprijinul Guvernului R.A.S. Hong Kong şi Macao. 
Filmul Câinele Japonez a rulat în datele de 7 şi 9 martie în 
două dintre cele mai importante cinematografe din Hong 
Kong: Palace International Finance center şi Broadway 
cinematheque.

MARTIE

6-27 martie / „Metropoezia” („Wiersze w Metrze”/ ”Poems 
in the Underground”) – campanie de promovare a poeziei 
europene contemporane, ediţia 2015. Luna martie a debutat 
la Varşovia cu „Metropoezia” – o campanie de anvergură, 
realizată sub egida EUNIc Varşovia, sub patronajul 
primarului Varşoviei. Obiectivul principal al proiectului a 
fost promovarea poeziei contemporane europene prin 
metode mai puţin uzitate. Versurile poeţilor din Austria, 
cehia, croaţia, Danemarca, Germania, Elveţia, Irlanda, 
Italia, Lituania, Malta, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, 
România, Slovacia, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria au fost 
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21 martie-4 iunie / Monica Mureşanu, Florin Mureşanu şi 
Vladimir US în cadrul proiectului „Devour! Social cannibalism, 
political redefinition and architecture“, la Berlin şi Leipzig. 
Proiectul expoziţional a adus în faţa publicului lucrările 
de artă contemporană a peste 15 artişti din diferite ţări. 
Operele lor au analizat şi au pus în discuţie diversele faţete 
ale dezintegrării arhitecturale: distrugerea provocată de 
războaie, atât la nivel urbanistic, cât şi individual, reînnoirile 
din perioada postcolonială, relaţia arhitectură-antropofagie. 
La Berlin, proiectul a fost prezentat sub forma a două expoziţii 
separate: „Devour I“ la Savvy contemporary şi „Devour II“ la 
Zentrum für Kunst und Urbanistik, ambele fiind inaugurate în 
acelaşi timp. cele două expoziţii au fost itinerate ulterior şi 
la Leipzig. În cadrul expoziţiei „Devour II“, dedicată Europei 
centrale şi de Est, au fost incluse două proiecte realizate de 
artişti din România şi Moldova:

1. „cannibal Architecture. Postcommunist rebranding of 
historical sites“ de Monica Mureşanu şi Florin Mureşanu. 
cei doi arhitecţi au prezentat cazuri de clădiri istorice din 
România, care au fost înghiţite de construcţii noi, ca urmare  
fie a unor demolări forţate în timpul perioadei comuniste, fie 
a unor administraţii deficitare. 

2. Artistul şi curatorul moldovean Vladimir Us a prezentat o 
lucrare în care, prin intermediul demersurilor sale curatoriale 
şi a cercetărilor urbanistice realizate asupra capitalelor 
Bucureşti şi chişinău, documentează practici recente legate 
de revitalizarea oraşelor.

23-29 martie / Câinele Japonez (r. Tudor cristian Jurgiu) 
la cea de-a paisprezecea ediţie a „Festivalului Filmului 
Francofon“ de la Oslo. Evenimentul face parte din seria mai 
amplă a manifestărilor organizate cu prilejul „Festivalului 
Francofoniei“ din Regatul Norvegiei. La ediţia din 2015 a 
Festivalului au participat misiunile diplomatice ale României, 
Algeriei, Belgiei, canadei, Egiptului, Elveţiei, Franţei, 
Marocului, Tunisiei, precum şi centrul cultural African din 
Oslo. Filmul a fost proiectat la cinematograful Victoria din 
Oslo în data de 29 martie.

urmată de proiecţia filmului documentar Maidan (r. Sergei 
Loznitsa). Foto-jurnalistul corneliu cazacu a realizat reportaje 
şi mai multe serii de fotografii despre criza ucraineană şi este 
colaborator al „National Geographic“, „România Liberă“ şi 
„Dilema Veche“.

13 martie / Sunt o babă comunistă (r. Stere Gulea) la 
„Săptămâna Filmului Străin“ de la Paris. Evenimentul 
organizat de către Forumul Institutelor culturale Europene 
la Paris a prezentat publicului filme din 18 ţări de pe toate 
continentele. Filmul Sunt o babă comunistă este inspirat de 
cartea omonimă a scriitorului Dan Lungu, carte tradusă în 
limba franceză sub titlul Je suis une vieille coco şi publicată la 
prestigioasa editură „Actes Sud“. 

16-19 martie / conferinţele istoricului Florin Ţurcanu în cadrul 
„Lunii Francofoniei” la Stockholm şi Oslo. „Luna Francofoniei“ 
este organizată în Suedia şi Norvegia, sub egida EUNIc 
Oslo, în colaborare cu Ambasada României în Regatul 
Suediei, Ambasada României în Regatul Norvegiei şi a ţărilor 
francofone care au misiuni diplomatice şi reprezentanţe 
culturale în Suedia şi Norvegia. Evenimentul face parte 
dintr-o serie de prelegeri, iniţiată de Institutul cultural Român 
de la Stockholm în 2012. Axate pe implicarea României în 
Primul Război Mondial, conferinţele istoricului Florin Ţurcanu 
au fost organizate la Universitatea din Stockholm, la sediul 
IcR Stockholm şi la Institutul Francez din Oslo. Aceasta din 
urmă a fost susţinută în contextul unei expoziţii despre Primul 
Război Mondial, organizată de Institutul Francez.

21 martie / Scriitoarea Ruxandra cesereanu la „Ziua Mondială 
a Poeziei“, la Institutul Polonez din Roma. Tradusă şi publicată 
în limba italiană, Ruxandra cesereanu a reprezentat 
România în cadrul evenimentului dedicat poeziei mondiale 
prin susţinerea unei sesiuni de poeme proprii. Pentru a doua 
oară, EUNIc a organizat „Ziua Mondială a Poeziei“ la Roma 
într-un mod original: 14 poeţi din 14 ţări europene diferite şi-
au dat întâlnire la Insitutul Polonez din Roma. Toate poeziile 
au fost recitate în limbile originare ale poeţilor în timp ce 
traducerea italiană a fost proiectată simultan pe un ecran 
mare. 
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Florianópolis, Manaus, Natal, Aracaju şi Belém). Evenimentul a 
fost organizat sub egida EUNIc Brasilia, în cadrul „Săptămânii 
Europei“, şi a inclus evenimente sportive, gastronomice, 
muzicale şi un Bazar European. În cadrul ediţiei din 2015 
a „Festivalului Filmului European“, selecţia celor 18 filme 
participante a fost reunită în jurul temei „cetăţenie şi 
Dezvoltare“. Filmul românesc Câinele Japonez (r. Tudor 
cristian Jurgiu) a fost proiectat în oraşele Brasilia (16 mai) şi 
Rio de Janeiro (5 iunie).

6-9 mai / Participarea companiei de teatru  
„Passe-Partout Dan Puric“ la evenimentele organizate cu 
ocazia celebrării Zilei Europei de la Amman, proiect EUNIc 
coordonat de Ambasada României în Regatul Haşemit al 
Iordaniei. Dragoş şi Violeta Hulubala, membri ai companiei 
de teatru „Passe-Partout Dan Puric“, au susţinut, în cadrul 
Universităţii Iordaniene din Amman, o reprezentaţie a piesei 
„Recontres“. Un eveniment conex l-a constituit organizarea 
unui workshop de pantomimă şi teatru non-verbal cu studenţi 
ai acestei Universităţi.

7-31 mai / „Festivalul Filmului European“ din România, 
eveniment organizat de IcR şi Reprezentanţa comisiei 
Europene în România, cu sprijinul ambasadelor şi institutelor 
culturale europene în România, sub egida EUNIc Bucureşti. 
cea de a 19-a ediţie a „Festivalului Filmului European“ s-a 

29 martie / Scriitorul Dan Lungu la Festivalul Internaţional 
de Literatură „Passa Porta“ din Bruxelles. Ediţia din 2015 a 
Festivalului Internaţional de Literatură a avut ca temă timpul 
în literatura contemporană şi a fost marcată de prezenţa 
unor importanţi autori europeni contemporani: Ian McEwan, 
Julia Kristeva, J.M.G. Le clezio, Dan Lungu, Jiri Hajicek, Thomas 
Rosenboom. Scriitorul Dan Lungu a fost invitat la evenimentul 
„The Long Night of the Short Story“, care a reunit atât autori 
locali şi internaţionali prezenţi la festival, cât şi jurnalişti, editori, 
traducători şi publicul larg. Pe data de 29 martie, la casa 
flamando-olandeză de Buren, Dan Lungu şi scriitorul ceh Jiri 
Hajicek au dialogat pe tema „now & then“, într-o dezbatere 
moderată de Peter Vermeersch, profesor şi cercetător în studii 
politice la Universitatea catolică din Leuven. 

APRILIE 

28 aprilie / concert al flautistului Matei Ioachimescu şi al  
invitaţilor săi: violistul transilvan Sándor Antal (violă) şi harpista 
slovenă Tina Zerdi la Biserica Evanghelică c.A. din Bucureşti. 
Evenimentul a fost integrat în cadrul turneului naţional 
„culorile sunetelor“, desfăşurat în perioada 22 aprilie – 1 mai 
2015 în nouă oraşe: Bistriţa, Suceava, Gheorghieni, Mediaş, 
Sinaia, câmpina, Piteşti, cisnădie şi Bucureşti. Evenimentul 
de la Bucureşti a fost organizat sub patronajul Ambasadei 
Austriei în parteneriat cu Institutul Balassi şi Forumul cultural 
Austriac. cei trei muzicieni de renume internaţional, stabiliţi 
la Viena, şi-au propus să prezinte în România spectacole pe 
scene de concert consacrate şi în locuri neconvenţionale, 
din oraşe unde muzica clasică ajunge mai greu. Lucrările 
alese în program au acoperit o paletă stilistică largă, ce a 
pus în valoare atât posibilităţiile tehnice şi de expresie ale 
interpreţilor, cât şi interacţiunea cu publicul.

MAI

3 mai-30 iunie / Câinele Japonez (r. Tudor cristian Jurgiu) 
în cadrul „Festivalului de Film European“, desfăşurat în 9 
oraşe din Brazilia (Brasília, Rio de Janeiro, curitiba, Vitória, 

7-31 mai / Nagy Mihály Zoltán, vicepreşedinte ICR, i-a 
înmânat Anei Lungu Premiul Publicului în cadrul FFE
©Sorin Nainer
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publicul larg, editori şi galerii suedeze specializate în carte 
ilustrată şi au susţinut diverse prezentări. cele două artiste 
s-au întâlnit, de asemenea, cu publicul bibliotecii Serieteket 
în cadrul unei prezentări publice şi au avut numeroase 
întâlniri în cadrul unor cluburi de ilustraţie şi edituri de profil.

11-25 mai / criticul de film Irina Trocan în cadrul secţiunii 
„Semaine de la critique“ a „Festivalului Internaţional de 
Film“ de la cannes. În urma concursului organizat de IcR în 
parteneriat cu Institutul Francez din Bucureşti şi organizatorii 
secţiunii „Semaine de la critique“, a fost selecţionat criticul de 
film român Irina Trocan, care s-a deplasat la cannes pentru 
a lua parte la întâlniri cu profesionişti din domeniul filmului şi 
pentru a scrie diverse cronici de film, în urma vizionării filmelor 
incluse în program. „Semaine de la critique“ este o secţiune 
paralelă a Festivalului de la cannes, creată în anul 1962 de  
Uniunea Franceză a criticilor de Film care are ca obiectiv 
descoperirea noilor talente. În cadrul acestei secţiuni au 
debutat regizori ca Bernardo Bertolucci, Jean Eustache, 
Otar Iosseliani, Ken Loach, Wong Kar Wai, Jacques Audiard, 
Arnaud Desplechin, Alejandro Gonzalez Iñarritu şi Bertrand 
Bonello.

13 mai / „Noaptea Literaturii“ în Republica cehă. La 
evenimentul EUNIc au participat actori cehi celebri, în diferite 
spaţii atractive din Praga şi din alte oraşe, precum Plzen, 
Kutna Hora şi Liberec. În Praga, evenimentul s-a desfăşurat 
în noaptea dinaintea deschiderii Târgului Internaţional de 
carte „Lumea cărţii“. IcR Praga a propus participarea la 
eveniment prin lecturi publice în limba cehă din romanul 
Adam şi Eva de Liviu Rebreanu, în traducerea lui Jiři Našinec 
şi interpretarea lui David Švehlík.

13 mai-28 iunie / Câinele Japonez, r.: Tudor cristian Jurgiu, în 
cadrul celei de-a 18-a ediţii a „Festivalului Filmului European“ 
din Republica chile. Festivalul este unul dintre cele mai 
importante proiecte aflate anual pe agenda clusterului 
EUNIc chile. Proiecţii de film au avut loc în capitala Santiago 
de chile, precum şi în principalele oraşe din provincie. 
Proiecţia filmului românesc, cu subtitrare în limba spaniolă, 
a avut loc în data de 23 mai, la cineteca Nacional din 
Santiago de chile.

desfăşurat în Bucureşti (7-14 mai, la cinema Studio, cinema 
Elvire Popesco, cinema PRO şi Sala IcR) şi în patru oraşe 
din ţară: craiova (15-17 mai, Teatrul colibri şi proiecţii în 
aer liber în centrul istoric), Iaşi (22-24 mai, casa de cultură 
„Mihai Ursachi“) Târgu Mureş (22-24 mai, cinema Arta) şi  
Hunedoara (29-31 mai, casa de cultură şi proiecţii în aer 
liber la castelul corvinilor). Au fost proiectate 56 de producţii 
(drame, comedii, biografii, scurtmetraje, documentare, 
filme de animaţie) din 26 de ţări europene. cea de-a 19-a 
ediţie a adus în premieră un eveniment paralel dedicat 
Republicii Moldova şi Ucrainei. Pe 10 şi 11 mai, Festivalul 
Filmului European a adus publicului un număr de 8 filme din 
şi despre Republica Moldova şi Ucraina, precum şi un panel 
de discuţie pe tema producţiei cinematografice la care 
au luat parte specialişti din Republica Moldova, România şi 
Ucraina. Ambasadorul onorific al Festivalului a fost regizorul 
Tudor Giurgiu, cel care a realizat şi clipul de promovare al 
acestei ediţii. Filmul Autoportretul unei fete cuminţi, debutul 
în lungmetraj al regizorului Ana Lungu, a obţinut Premiul 
Publicului în cadrul Galei de Închidere a Festivalului care a 
avut loc la cinema Elvire Popesco.

9 mai / „EU Jazz Express“, concert de jazz dedicat Zilei Europei 
la Budapesta, Ungaria. IcR Budapesta, în colaborare cu 
clusterul EUNIc Ungaria şi Reprezentanţa comisiei Europene 
la Budapesta (Europa Pont) a organizat, la  Atlétikai centrum, 
un concert de jazz sub genericul „EU Jazz Express”. Iniţiat în 
anul 2013 de IcR Budapesta, evenimentul muzical „EU Jazz 
Express” a fost coordonat şi în acest an de IcR Budapesta. Au 
participat importanţi muzicieni de jazz din Europa. România 
a fost reprezentată de Emil Bîzgă (trompetă), unul dintre cei 
mai importanţi jazzmani din România, care s-a alăturat unor 
interpreţi din Ungaria, Finlanda, Polonia, Turcia şi Israel. Seara 
s-a încheiat cu o serie de programe culturale şi de informare 
dedicate celor tineri.

11-15 mai / Artistele Ileana Surducan şi Maria Surducan la 
cea de-a şaisprezecea ediţie a „Festivalului Internaţional 
de Bandă Desenată“ din Stockholm, Suedia, organizat sub 
egida EUNIc Stockholm. cel mai mare eveniment de profil 
din Suedia, Festivalul adună anual între 5000 şi 8000 de 
vizitatori. Ileana şi Maria Surducan au participat la întâlniri cu 
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ani de la publicarea celei de-a doua părţi a romanului 
Don Quijote de la Mancha al lui cervantes. cu concursul 
institutelor culturale naţionale respective, au mai contribuit 
la realizarea acestui număr scriitorii: Noémi Szécsi (Ungaria), 
Marinko Košcec (croaţia), Adem Dönmez (Turcia), Marek 
Šindelka (Republica cehă), cristian crusat (Spania), Martin 
de Haan (Franţa), Ann cotten (Germania), Josefine Klougart 
(Danemarca).

18 mai / Designerul Adelina Ivan la „Fashion for Europe“. 
Viena a fost scena ediţiei 2015 a concursului „Eurovision“. 
cu această ocazie, în Piaţa Primăriei din Viena a avut 
loc evenimentul de anvergura unui fashion week vienez – 
„Fashion for Europe“ – care a marcat deschiderea oficială 
a „Eurovision Village“, cartierul general Eurovision. Designerul 
român Adelina Ivan a participat, alături de creatori de modă 
din alte 13 ţări europene membre EUNIc, la evenimentul 
desfăşurat sub motto-ul „Building Bridges with Fashion“. Au 
fost prezenţi atât designeri independenţi – Michael Hekmat 
(Polonia), cât şi mărci consacrate – calzedonia (Italia), 
Galia Lahav (Israel), Lena Hoschek (Austria) sau Michalsky 
(Germania). Lansat în anul 2008, brandul Adelina Ivan spune 
o poveste despre matematică şi poezie, propunând colecţii 
conceptuale definite prin simplitate şi naturaleţe. creaţiile se 
evidenţiază prin construcţii geometrice, transpuse în tăieturi 
curate, materiale naturale şi armonie în alb şi negru.

20 mai / Fragmente din romanul Băiuţeii al fraţilor Filip şi 
Matei Florian în cadrul celei de-a patra ediţii irlandeze a 
„Nopţii Literaturii Europene“. La evenimentul organizat 
sub egida EUNIc Dublin au participat 12 state membre UE 
(Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania, Spania, Polonia, 
Austria, România, Olanda, Malta, Republica cehă şi 
Danemarca). Sub deviza „cuvinte pe Stradă / Words on 
the Street”, timp de 3 ore, la interval de o jumatate de oră, 
texte literare contemporane reprezentative din literatura 
statelor participante au fost citite public, concomitent, de 
către personalităţi ale vieţii publice irlandeze, în diferite 
spaţii culturale, din centrul turistic al Dublinului. Ediţia de 
anul acesta a fost, în premieră, asociată „Festivalului Literar 
Internaţional“ de la Dublin, organizat anual în luna mai 
de către consiliul local Dublin. Literatura română a fost 

15 mai / concertul The Other Side of the River, susţinut de 
„Mircea Tiberian Quartet“, în cadrul celei de-a doua ediţii 
a festivalului „My Unique Jazz Festival“, la clubul de jazz 
„Kunstfabrik Schlot“ din Berlin, Germania. Pianistul Mircea 
Tiberian a fost acompaniat de Liviu Butoi (saxofon tenor, alto 
flaut), John Betsch (percuţie) şi chris Dahlgreen (contrabas). 
În cadrul festivalului organizat de clusterul EUNIc Berlin, 
cvartetul a interpretat atât piese de pe cel mai recent album, 
cât şi câteva dintre piesele mai vechi cuprinse pe albumul 
„Ulysses“. La festivalul „My Unique Jazz Festival“, desfăşurat 
în perioada 14-24 mai, au participat 11 institute culturale 
şi ambasade din reţeaua EUNIc Berlin (Institutul Spaniol 
cervantes, Institutul cultural Italian, Ambasada Portugaliei, 
Institutul cultural Român, Ambasada Maltei, Institutul 
cultural Slovac, Ambasada Sloveniei, DAAD, Ambasada 
Suediei, centrul ceh, Ambasada confederaţiei Elveţiene şi 
Ambasada Lituaniei).

16 mai / Text de Marin Mălaicu-Hondrari în ediţia specială 
a revistei olandeze Das Magazin, dedicată Nopţii Literaturii 
Europene Amsterdam, Olanda, un proiect al EUNIc Olanda. 
În premieră, un scriitor român a fost publicat în revista Das 
Magazin, în traducere neerlandeză de Jan Willem Bos, 
şi a făcut parte dintr-o programare amplă care a îmbinat 
literatura clasică şi contemporană şi a marcat 400 de 

15 mai / Cvartetul Mircea Tiberian, Eunic Jazz Festival 
© Odeta Catană
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reprezentată de un fragment din romanul Băiuţeii al fraţilor 
Filip şi Matei Florian. Fragmentul a fost lecturat de cunoscutul 
actor irlandez Don Wycherley în Old Music Shop, un spaţiu 
cu importante reverberaţii istorice în ţara de reşedinţă. 
Romanul Băiuţeii a fost tradus în limba engleză în anul 2010, 
la University of Plymouth Press de către traducătorul Alistair 
Ian Blyth, prin Programul „20 de autori“ al IcR. 

23 mai / Pianista Ramona Horvath la Festivalul „Pianocity“, din 
cadrul expoziţiei mondiale „ExpoMilano 2015“. Evenimentul 
a avut loc în Parcul Giardini di Palestro, unde fiecare pianist 
invitat a susţinut un concert de pian cu o durată de 40-50 
de minute. A fost prima asociere a României la Festivalul 
„Pianocity“, alături de membrii cluster-ului EUNIc Milano. 

26-31 mai / Trece şi prin perete (r. Radu Jude), Ecce Homo (r. 
Dimitar Kutmanov, producător Andrei Laşcu), The Reflection 
of Power, Coagulate şi Centipede Sun (r. Mihai Grecu) la 
cea de-a douăsprezecea ediţie a festivalului internaţional 
de film de scurtmetraj „Vienna Independent Shorts“. Institutul 
cultural Român de la Viena a susţinut participarea invitaţilor 
români Mihai Grecu (regizor) şi Andrei Laşcu (producător). 
În ziua sosirii sale în Austria, regizorul Mihai Grecu a fost 
anunţat câştigător al concursului „Prix Ars Electronica“, 
secţiunea „computer Animation / Film / Vfx“ cu producţia 
The Reflection of Power. Festivalul „Vienna Independent 
Shorts“ a inclus filmele româneşti Trece şi prin perete (r. 
Radu Jude) şi Ecce Homo (r. Dimitar Kutmanov, producţie 
Andrei Laşcu), în competiţia „Fiction & Documentary“, 
filmul Coagulate (r. Mihai Grecu), în secţiunea „U/Tropia“ 
şi Centipede Sun (r. Mihai Grecu) în secţiunea „Planet Art“. 
„Vienna Independent Shorts“ a prezentat 320 de producţii 
grupate în 46 de programe, dintre care 103 scurtmetraje 
aflate în competiţiile „Fiction & Documentary“, „Animation 
Avantgarde“, în „concursul de scurtmetraj austriac“ şi în 
„concursul pentru cel mai bun videoclip muzical austriac al 
anului“. La proiecţiile filmelor au participat aproximativ 100 
de invitaţi internaţionali, regizori, producători, actori şi critici 
de film. 

30 mai / Scriitoarea Irina Teodorescu la a treia ediţie a 
„Nopţii Europene a Literaturii“, desfăşurată în cartierul Saint-

18 mai / „Fashion for Europe“, Viena
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30 mai-30 septembrie / Artistul Dmitri Sibaev la expoziţia 
„Arta în război – Războiul în artă“ din Kötschach-Mauthen, 
Austria. Muzeul „1915-1918 – Vom Ortler bis zur Adria“ a 
găzduit expoziţia „Arta în război – Războiul în artă“ / „Krieg 
in der Kunst – Kunst im Krieg“. Expoziţia, ce a cuprins lucrările 
a 38 de artişti internaţionali, a comemorat 100 de ani de 
la deschiderea singurului front de luptă din Primul Război 
Mondial ce se află pe actualul teritoriu al Austriei. Autorii 
lucrărilor expuse au participat la un workshop desfăşurat în 
localitatea Kötschach-Mauthen şi au vizitat obiective de pe 
frontul de luptă din Primul Război Mondial. Lucrările rezultate în 
urma acestui workshop au fost adăugate în expoziţia „Arta în 
război – Războiul în artă“. Pictorul Dmitri Sibaev din Republica 
Moldova, specializat în istoria artelor plastice şi artă grafică, 
a fost inclus în grupul artiştilor participanţi la proiectul „Arta 
în război – Războiul în artă“, la recomandarea Institutului 
cultural Român de la Viena. Artistul a participat în anul 2013, 
alături de alţi 62 de tineri artişti, absolvenţi ai universităţilor de 
artă din Iaşi şi chişinău, la expoziţia „Ausblicke“, organizată 
de Abaţia Klosterneuburg în colaborare cu Institutul cultural 
Român de la Viena. Expoziţia a fost organizată de Muzeul 
„1915-1918 – Vom Ortler bis zur Adria“ în colaborare cu EUNIc 
Austria, Muzeul Militar din Viena, Muzeul „Leopold“ din Viena 
şi Institutul cultural Român de la Viena.

IUNIE

4 iunie / Arhitectul Teodor Frolu invitat la evenimentul EUNIc 
Bruxelles, „Urban development through culture and public 
spaces“, seria de evenimente premergătoare celei de-a 
opta ediţii a summit-ul EU-cELAc, din Bruxelles. Activităţile 
destinate experţilor invitaţi s-au desfăşurat la Palatul Artelor 
Frumoase BOZAR sub forma a patru mese rotunde pe tema 
dezvoltării urbane prin cultură şi spaţiile publice, urmate de 
o sesiune plenară, în limbile engleză şi spaniolă. La fiecare 
masă rotundă au participat câte 8 experţi şi un moderator. 
Agenda a cuprins şi proiecţia unui film pe aceeaşi temă, 
proiectat cu sprijinul departamentului BOZAR cinema, în 
colaborare cu unitatea Media din cadrul Directoratului 
General „connect“ al comisiei Europene.

Martin din Paris, Franţa. Textele selectate din romanul Irinei 
Teodorescu, La malédiction du bandit moustachu (2014, 
Gaïa Éditions), au fost citite de actorul Thomas collet, pe un 
fundal de muzică lăutarească românească, în Les Récollets, 
centru internaţional destinat schimburilor din domeniul 
artistic. La această ediţie au participat 18 centre culturale 
străine din Paris, Luxemburg, Lituania, Polonia, Germania, 
Portugalia, România, cipru, Spania, Estonia, Belgia, Turcia 
şi autori străini editaţi în limba franceză. Organizat de FIcEP 
(Forum des Instituts culturels Etrangers de Paris), „Noaptea 
Europeană a Literaturii“ s-a desfăşurat sub înaltul patronaj 
al Ministerului culturii şi comunicării din Franţa şi al Primăriei 
Parisului.

Afiş „Vienna Independent Shorts“
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Buenos Aires –, alături de Universitatea Naţională a Artelor 
Universidad de Buenos Aires şi două universităţi din Italia. În 
prezentarea sa, intitulată „Etica realismului în Noul cinema 
Românesc”, Irina Bîrsan a analizat, prin studii de caz, 
încercările cineaştilor români de a căuta adevărul – şi de a îl 
investiga prin intermediul realismului – după o lungă perioadă 
de propagandă comunistă. A analizat, de asemenea, 
noţiunea „filmului impur”, precum şi diferitele instrumente 
folosite de regizorii români. Prezentarea a fost urmată de un 
dialog cu publicul, format din cinefili argentinieni şi studenţi 
ai Universităţii Naţionale a Artelor.

12-14 iunie / Scriitoarea Svetlana cîrstean la Festivalul „cooler 
Lumpur“, Kuala Lumpur, Malaezia. Primul şi singurul festival 
de idei din Asia de Sud-Est, „cooler Lumpur“ are loc anual 
în diverse spaţii din incinta centrului comercial Publika din 
Solaris Dutamas. Festivalul a fost iniţiat în 2013 şi se constituie 
într-o platformă menită să aducă împreună scriitori, artişti, 
muzicieni şi artişti internaţionali, în încercarea de a crea 
conexiuni, de a împărtăşi şi răspândi noi idei transformatoare. 
„Idei periculoase“ a constituit tema sub care au fost reunite 
evenimentele ediţiei din 2015. Scriitoarea Svetlana cîrstean 
a luat parte, alături de alţi 47 de scriitori intenaţionali, 
reprezentanţi ai ţărilor membre în clusterul EUNIc Malaezia, 
la o serie lecturi şi dezbateri cu tematică literară reunite sub 
titlul „Does poetry still matter? / care mai este rolul poeziei?“.

15 iunie / conferinţa „Dezbateri europene: Evreii şi Holocaustul 
în discursul public european“ şi expoziţia „Imagini din 
Bucureştiul evreiesc“, la POLIN – Muzeul de Istorie a Evreilor 
Polonezi din Varşovia. Iniţiat de IcR Varşovia în clusterul EUNIc, 
proiectul a reunit istorici, jurnalişti, politologi, antropologi 
care au analizat cele mai importante dezbateri referitoare 
la evrei şi Holocaust, din perioada ulterioară celui de-Al 
Doilea Război Mondial, cu accent pe ultimele două decenii. 
Prelegerile şi discuţiile s-au axat pe două întrebări principale: 
„Există oare o opinie comună asupra Holocaustului şi 
prezenţei evreilor în Europa, în trecut şi în prezent?“ şi „ce fel 
de asemănări şi diferenţe apar între discursurile europene şi 
care este originea lor?“. Evenimentul a fost structurat în două 
părţi: o sesiune de prezentări şi discuţii cu participarea unor 
specialişti din Germania, Austria, Elveţia, Slovacia, Ungaria, 

5-11 iunie / Poziţia copilului (r. călin Peter Netzer) în cadrul 
celei de a şaptea ediţii a Festivalui Internaţional de Film 
„Kota Kinabalu“ (KKIFF) din regiunea Sabah, Malaezia. Unul 
dintre cele mai importante evenimente dedicate filmului 
din regiunea Asean, festivalul include o selecţie extinsă de 
filme internaţionale şi locale şi se desfăşoară anual în cadrul 
amplei manifestări intitulate „Sabah’s Arts Month“/ „Luna 
Artelor din Sabah“. Programul ediţiei din 2015 a inclus peste 
50 de filme (comedii, drame, animaţii, filme de scurtmetraj, 
documentare) din 14 ţări. Filmul românesc Poziţia copilului 
a fost proiectat în 11 iunie în cadrul secţiunii „Docs +&World 
Movies“, în complexul Auditorium (JKKN) din Sabah.

6 iunie / Poetul Ioan Es. Pop la „Noaptea Literaturii Europene“ 
de la Lisabona, Portugalia, alături de alţi 9 scriitori europeni. 
Pentru al doilea an consecutiv, evenimentul a fost organizat 
de clusterul EUNIc Portugalia în parteneriat cu Primăria 
Lisabonei şi a fost integrat în cadrul „Festas de Lisboa / 
„Festivităţile Lisabonei“. Timp de cinci ore, în intervalul 18.00-
23.00, în sala Bibliotecii Imprimeriei Naţionale, poetul Ioan Es. 
Pop şi actriţa portugheză Mónica calle au alternat recitarea 
în română şi portugheză (traducere corneliu Popa) a unui 
număr de 10 poeme scrise de Ioan Es. Pop. 

10-12 iunie / criticul de film Ileana Bîrsan la conferinţa 
„Geofilosofia cinematografiei“ din Buenos Aires, organizată 
de EUNIc Buenos Aires – grupul institutelor culturale ale ţărilor 
europene din care face parte şi Ambasada României la 

6 iunie / Actiţa portugheză Mónica Calle şi poetul Ioan Es. Pop la 
„Noaptea Literaturii Europene“ de la Lisabona
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nowadays economy and lifestyle of Romania“, susţinut de 
artiştii vizuali Ioana calen şi Paul Popescu la Institutul ceh din 
Berlin şi instalaţia „Shelter–participative installation“, realizată 
de Asociaţia „Des châteaux en l’Air“ – Ramona Poenaru 
şi Gaël chaillat. Instalaţia a adus în discuţie perspectivele 
contemporane asupra construirii unui adăpost în centrul 
Berlinului. Instalaţia a fost construită din cutii de carton 
de-a lungul a patru zile şi a fost demolată în a cincea zi, cu 
participarea publicului.

19 iunie / „Noaptea Institutelor culturale“, un proiect al 
clusterului EUNIc Bucureşti, ajuns la cea de-a noua ediţie. La 
ediţia din 2015, coordonată de Institutul Francez din Bucureşti, 
au participat, alături de Reprezentanţa comisiei Europene în 
România şi Biroul de Informare al Parlamentului European în 
România, British council, centrul ceh, centrul cultural Turc 
„Yunus Emre“, Delegaţia Valonia-Bruxelles, Forumul cultural 
Austriac, Fundaţia culturală Greacă, Goethe-Institut, 
Institutul Balassi – Institutul Maghiar, Institutul cervantes, 
Institutul cultural Român, Institutul Italian de cultură şi Institutul 
Polonez. La sediul Institutului cultural Român a fost organizată 
o expoziţie-capsulă care a prezentat câteva dintre cele mai 
importante proiecte de design românesc recente, incluse în 
evenimentul Romanian Design Week, un performance susţinut 
de dansatorul vienez de origine turcă Ziya Azazi (în parteneriat 

România, Israel şi Polonia, sesiune moderată de dr. Jolanta 
Żyndul, cunoscut istoric polonez, specializat pe problematica 
evreilor polonezi şi relaţiilor polono-evreieşti din secolele al 
XIX-lea şi al XX-lea; a doua – masa rotundă, cu participarea 
reprezentanţilor organizaţiilor evreieşti de tineret din mai 
multe ţări europene (Austria, Ungaria, Polonia, România, 
Germania). Din partea României au participat la conferinţă 
Adrian cioflâncă (pentru prima parte), membru al colegiului 
consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 
cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“ al 
Academiei Române şi fost membru în comisia Internaţională 
pentru Studierea Holocaustului din România (2003-2004), şi 
Diana Medan (pentru a doua parte), din partea Federaţiei 
comunităţilor Evreieşti din România, redactor la centrul 
Iudaic de Editură şi Publicistică, autoarea volumului Evreii 
someşeni. În completarea conferinţei, IcR Varşovia a pregătit 
şi prezentat la POLIN o expoziţie de fotografie, înfăţişând 
locuri din Bucureştiul evreiesc şi istoria lor – lăcaşuri şi obiecte 
de cult, imagini de epocă şi contemporane din cartierul 
„evreiesc“, chipuri şi îndeletniciri specifice comunităţii 
evreieşti din Bucureşti.

11-28 iunie / Artiştii Ioana calen, Paul Popescu şi Ramona 
Poenaru la prima ediţie a festivalului de arhitectură 
şi alternative urbane „Make city“, Berlin. contribuţia 
românească în cadrul festivalului din Berlin a avut două 
etape: workshop-ul „Maker Movement and its legacy in 

11-28 iunie / „Shelter – participative 
installation“ la „Make City“ Berlin

15 iunie / Conferinţa „Dezbateri europene: Evreii şi Holocaustul 
în discursul public european“
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25 iunie / Institutul cultural Român de la Viena a organizat 
turul ghidat „Spaţii europene în Viena“ care a prezentat, 
în diferite locuri centrale din capitala austriacă, mărturiile 
culturale şi istorice ale ţărilor reprezentate de membrii 
clusterului EUNIc Austria. Realizat în limba germană de ghidul 
profesionist cornelia Madl, turul a oferit o altă perspectivă 
asupra unor atracţii turistice importante precum: Muzeul 
Albertina, palatul Dietrichstein sau Looshaus. Pe parcursul 
a două ore, traseul propus de clusterul EUNIc Austria a 
diversificat actuala ofertă turistică, exploatând o nişă 
tematică. Pe harta traseului, România este prezentă în istoria 
palatului Dietrichstein.  

IULIE

10 iulie-9 august / Câinele japonez (r. Tudor cristian Jurgiu) 
la „EU – Film Festival“ din Thailanda. Festivalul a fost organizat 
în oraşele Bangkok, chiang Mai şi Khon Kaen de Delegaţia 
Uniunii Europene în Thailanda, în cooperare cu ambasadele 
şi centrele culturale ale ţărilor membre UE. Programul a inclus 
18 filme europene de producţie recentă, provenind din 14 
ţări. Filmul românesc Câinele japonez (r. Tudor cristian Jurgiu) 
a fost proiectat pe 19 iulie la Bangkok (SF World cinema, 
central World) şi pe 2 august la chiang Mai (SFX cinema, 
Maya Lifestyle Shopping center).

cu Forumul cultural Austriac), precum şi proiecţia celor mai 
recente scurtmetraje româneşti prezentate în secţiunea 
„Short Film corner“ a „Festivalului Internaţional de Film“ de 
la cannes, ediţia 2015. De asemenea, în grădina Institutului 
cultural Român au mai avut loc o reprezentaţie a unei piese 
de teatru nonverbal pentru copii cu vârste de la 1 la 3 ani şi un 
concert susţinut de trupa „Electric Brother Live Band“.

24-26 iunie / Participarea directorului IcR Bruxelles, Robert 
Adam, în calitate de preşedinte EUNIc Bruxelles, la seminarul 
despre potenţialul culturii şi sectoarele creative în statele 
Parteneriatului Estic. Organizat de comisia Europeană prin 
Direcţia Generală Educaţie şi cultură, Unitatea Diversitate 
culturală şi Inovaţie în parteneriat cu Ministerul culturii din 
Republica Moldova în cadrul Platformei 4 a Partneriatului 
Estic – Contactele între oameni –, seminarul a avut scopul 
de a pune în valoare bunele practici existente în cadrul 
programelor culturale în derulare şi de a identifica noi 
oportunităţi de colaborare între actorii culturali din statele 
participante la Parteneriatul Estic şi din statele membre 
UE. Participarea la acest seminar a confirmat expertiza 
IcR Bruxelles şi a EUNIc Bruxelles în domeniu şi a contribuit 
la consolidarea relaţiilor de colaborare cu reprezentanţii 
comisiei Europene şi ai instituţiilor participante la eveniment.

19 iunie / Expoziţia-capsulă Romanian Design Week

25 iunie / „Spaţii europene în Viena“
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a benzilor desenate. IcR Bruxelles a fost coordonatorul 
grupului de lucru EUNIc Bruxelles. Standul EUNIc a fost 
amplasat în Parcul Regal din Bruxelles şi a reunit 21 de artişti 
din şase ţări: Franţa, Estonia, Polonia, România, Ungaria şi 
Spania. Au fost organizate expoziţii, sesiuni de autografe, 10 
ateliere interactive, animaţii, jocuri de improvizaţie şi vânzări 
de carte. Artiştii invitaţi au pus bazele unui panel EUNIc în 
cadrul căruia au făcut prezentări cu privire la asemănările, 
deosebirile şi influenţele culturale în bandă desenată.

6 septembrie-14 octombrie / Cea mai fericită fată din 
lume r.: Radu Jude la cea de-a 17-a ediţie a  „Festivalului 
Filmului European“ din Iordania, unul dintre cele mai ample 
proiecte ale clusterului EUNIc Iordania. Proiecţiile de film şi 
evenimentele conexe au avut loc atât la Amman, cât şi 
în alte oraşe din Regatul Haşemit al Iordaniei (Zarqa, Irbid, 
Karak, Jerash) în perioada septembrie-octombrie. Tematica 
ediţiei curente „children & Youth“ a fost inspirată de 
celebrarea în 2015 a „Anului European pentru Dezvoltare“. 
Ţările participante au fost încurajate să propună filme 
care se încadrează acestei tematici. Filmul românesc Cea 
mai fericită fată din lume a fost proiectat la Amman în 12 
septembrie (centrul cultural Haya) şi 14 septembrie (Institutul 
Francez din Amman).

12 septembrie-14 noiembrie / Artista Alexandra Gavrilă 
la evenimentul „Graphic Novel Day“, un proiect iniţiat şi 
organizat de EUNIc Berlin în cadrul celei de-a XV-a ediţii 
a Festivalului Internaţional de Literatură de la Berlin (9-19 
septembrie). Aflat deja la a cincea ediţie, „Graphic Novel 
Day“ reuneşte anual artişti de bandă desenată din diferite 
ţări, care au şansa să îşi prezinte lucrările, să discute cu 
publicul şi cu alţi artişti. În lucrările sale, Alexandra Gavrilă 
explorează posibilele legături dintre banda desenată, 
ilustraţia de carte, designul vestimentar şi broderie. 

16-20 septembrie / Dublă premieră Doar cu buletinul la Paris 
(r. Şerban Marinescu) la Bruxelles şi Haga. Avanpremiera de 
la Bruxelles a fost organizată de IcR Bruxelles în parteneriat 
cu cinematograful Aventure şi a marcat începutul sezonului 
de toamnă dedicat cinematografiei româneşti în Benelux. 
Proiecţia de la Haga a avut loc în cadrul Festivalului Filmului 

SEPTEMBRIE

3-7 septembrie / Proiectul multimedia interactiv „Feed Me!“ 
creat de Saint Machine (Marilena Oprescu Singer) şi Noper 
(Radu Pop) la „Ars Electronica“ de la Linz. „Ars Electronica“ 
reuneşte anual proiecte spectaculoase care îmbină arta şi 
tehnologia

4-6 septembrie / Artiştii Maria Surducan, Ileana Surducan şi 
Mihai Timoşenco la standul EUNIc al „Festivalului Internaţional 
de Bandă Desenată“ de la Bruxelles. Festivalul se bucură 
anual de peste 100.000 de vizitatori. EUNIc Bruxelles a 
participat în premieră la acest proiect vizual de anvergură 
care a transformat capitala Europei în scena internaţională 

3-7 septembrie 
/ Afiş - Proiectul 

„Feed Me!“,  
participant la „Ars 

Electronica“ de 
la Linz
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şi a fost prezentată, la Aula cărţii/Stoatou Vivliou, piesa de 
teatru Buzunarul cu pâine de Matei Vişniec, în interpretarea 
actorilor Alexandru Nagy şi Ştefan Pavel.

21-30 septembrie / „Ziua Europeană a Limbilor“ la Varşovia, 
Polonia. IcR Varşovia a participat, pentru al şaselea an 
consecutiv, la celebrarea Zilei Europene a Limbilor, eveniment 
anual organizat de EUNIc Varşovia în colaborare cu 
Reprezentanţa comisiei Europene în Polonia, Departamentul 
de Educaţie al Primăriei Varşoviei, Universitatea din Varşovia 
şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Sistemului de Educaţie. IcR 
Varşovia a participat la conferinţa internaţională „Assessment 
in language education“, organizată la Universitatea din 
Varşovia, în data de 24 septembrie. Invitatul român a fost 
lector dr. cristina Godun, de la Departamentul de Filologie 
Rusă şi Slavă al Universităţii din Bucureşti, catedra de Limbi 
Slave, Secţia de Limbă Polonă, care a susţinut prelegerea cu 
titlul „Standardele cerinţelor la examenele de limba polonă 
ca limbă străină la Polonistica bucureşteană“. În zilele de 
22, 23 şi 25 septembrie, IcR Varşovia a organizat cursuri 
demonstrative de limba română via Skype, susţinute de 
traducătorul Józef Palankiewicz.

22 septembrie / Evenimentul literar „A fost odată 
ca niciodată…“, organizat de Biroul de Informaţii al 
Parlamentului European şi Reprezentanţa comisiei Europene 
în Austria cu ocazia Zilei Europene a Limbilor. Evenimentul 

European (17-20 septembrie), eveniment organizat de 
Reprezentanţa comisiei Europene şi de Biroul de informare 
al Parlamentului European în Olanda, în parteneriat cu IcR 
Bruxelles şi alte institute culturale membre ale reţelei EUNIc 
Olanda. La evenimente au participat regizorul Şerban 
Marinescu, actorii Mircea Diaconu, Dorel Vişan şi carmen 
Tripăduş, producător al filmului.

17 septembrie / „Edith Piaf - Maria Tănase. Zwei Stimmen für 
die Ewigkeit“ la Leipzig. Programul evenimentului a cuprins 
două momente: o prezentare biografică a celor două 
cântăreţe şi un concert susţinut de interpreta Oana cătălina 
chiţu, acompaniată de acordeonistul Dejan Jovanovic. 
Prezentarea biografică a fost realizată de Gritt Friedrich, 
cunoscut redactor de muzică al postului de radio MDR Figaro, 
şi a constat dintr-un exerciţiu comparativ cultural al societăţii 
române şi franceze. Proiectul a fost iniţiat de Institutul cultural 
Francez din Leipzig, în parteneriat cu Institutul Goethe, 
consulatul Onorific al României la Leipzig şi Institutul cultural 
Român din Berlin.

19 septembrie / Scriitorul Matei Vişniec la „European Litterary 
Walking“, Atena, Grecia. Evenimentul a prilejuit prezentări 
literare, lecturi şi întâlniri ale unor scriitori europeni de 
prestigiu cu publicul elen. cu această ocazie a fost lansată, 
în prezenţa autorului, traducerea în limba greacă a cărţii 
Domnul K eliberat de Matei Vişniec (traducător ciprian Suciu) 

12 septembrie-14 noiembrie / „Graphic Novel Day“ la Berlin

19 septembrie / Scriitorul Matei Vişniec la „European Litterary 
Walking“, Atena
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24 septembrie / „Ziua Europeană a Limbilor“ în Olanda. IcR 
Bruxelles a oferit opt cursuri demonstrative de limba română 
pentru 120 de copii olandezi din ciclul secundar. Proiectul 
a fost organizat de reţeaua EUNIc Olanda şi a avut loc la 
sediul Institutului Francez din Amsterdam. cursurile de limba 
română au fost susţinute de Mirona Magearu-Matagne. 
celelalte limbi străine pe care elevii olandezi le-au descoperit 
au fost: cehă, croată, franceză, germană, greacă, italiană, 
lituaniană, maghiară, malteză, poloneză, română, slovacă, 
spaniolă, suedeză şi turcă.

24-25 septembrie / „Ziua Europeană a Limbilor“ la Berlin. cu 
această ocazie, au avut loc, în diferite biblioteci publice 
din Berlin, cursuri de limbă si cultură pentru elevi de clasa 
a treia şi a patra. La eveniment au participat 19 institute şi 
ambasade şi 24 de biblioteci. cursul de limbă română a avut 
loc pe data de 24 septembrie la Biblioteca Lichtenrade din 
zona Tempelhof-Schöneberg şi a fost predat de Ida Danciu, 
doctorand al Universităţii din Hamburg.

24-27 septembrie / Scriitorii carmen Bugan, Gabi Eftimie, 
Norman Manea, Sînziana Popescu şi András Visky şi 
ilustratoarea Irina Maria Iliescu la Târgul de carte de la 
Göteborg, în cadrul standului EUNIc Stockholm. Participarea 
românească susţinută de IcR Stockholm a constat din 
seminarii în cadrul târgului şi un stand comun, „café Europa“, 
în cadrul căruia au fost organizate discuţii independente 
despre literatura română şi dezbateri cu participare 
internaţională pe teme de interes comun.  

a avut loc la casa Uniunii Europene de la Viena. Programul 
pentru copii şi adolescenţi a cuprins un atelier de lectură cu 
Mercedes Echerer (Austria), filme, jocuri de memorie, ateliere 
de pictură şi de origami. Diversitatea lingvistică a Europei a 
fost ilustrată prin lectura unui fragment din povestea Scufiţa 
Roşie în 20 de limbi europene. Actorii Mercedes Echerer şi 
Peter Rosmanith au lecturat „Basme, Mituri şi Muzică: Scufiţa 
Roşie & co“. Moderatorul evenimentului a fost Achim Braun 
(Reprezentanţa comisiei Europene din Austria), iar lectura în 
limba română a fost făcută de Irina cornişteanu, directorul 
IcR Viena.

22 septembrie-4 octombrie / Participare românească la 
„Săptămâna culturilor Străine“, Paris, Franţa. Evenimentul 
organizat de Forumul Institutelor culturale Străine din Paris 
(FIcEP) a avut anul acesta drept temă mediul înconjurător, 
cu accent pus pe ecologie şi dezvoltare durabilă. 
Participarea românească în cadrul evenimentului a constat 
în organizarea a două evenimente: expoziţia „Delta Dunării 
şi Mica Deltă a Bucureştiului“, în spaţiul galeriei din sediul 
IcR Paris, şi proiecţia filmului Les Trésors du Delta / Comorile 
Dunării. Filmul, cu o durată de 35 minute, este un reportaj 
France3 Télévision realizat de Jean-christophe chatton, 
Georges Pinol, Didier Pêcheur şi Dorin-Ion Ilie. Proiecţia a fost 
urmată de o dezbatere pe tema conservării biodiversităţii în 
Delta Dunării şi în Parcul natural Văcăreşti, cu participarea 
lui Dorin-Ion Ilie (jurnalist France3 Télévision), cristian Lascu, 
Helmut Ignat, precum şi a unui grup de jurnalişti francezi care 
au vizitat România.

24-27 septembrie / Norman Manea, Anders 
Olsson şi Gabriel Itszap la la Târgul de Carte 
de la Göteborg

Ziua Europeană a Limbilor la Viena
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25-26 septembrie / Participarea la cea de-a patra ediţie 
a evenimentului „Porţi Deschise culturilor Europene. Ziua 
Europeană a Limbilor“, la Madrid, Spania. Acest maraton 
cultural şi lingvistic european a cuprins ateliere de creaţie 
pentru adulţi şi copii, dramatizări, recitaluri de poezie, lecturi, 
târg gastronomic, expoziţii, târg de cărţi, vizite cu ghid, 
degustări, cursuri şi ateliere de limbi străine, premii şi burse 
pentru studierea limbilor străine. Participarea României, 
prin intermediul IcR Madrid, a inclus următoarele activităţi: 
o expoziţie de fotografie cu portul tradiţional specific 
din Maramureş, o prezentare a proiectului european 
dedicat transhumanţei şi a produselor tradiţionale din zona 
Braşovului, o degustare de produse tradiţionale româneşti, 
un atelier de podoabe tradiţionale pentru adulţi şi copii, 
lecţii demonstrative de limba română şi participarea la un 
târg gastronomic.

25 septembrie-4 octombrie / Participare la cea de-a 9-a 
ediţie a festivalului „Vienna Design Week“. Institutul cultural 
Român a adus în prim-plan două concepte expoziţionale 
inspirate de meşteşugurile din Delta Dunării: „Plug To Nature“ 
şi „Deltacraft design + meşteşug“. Expoziţia „Plug To Nature“ 
a fost concepută sub forma unei instalaţii de obiecte şi surse 
inspiraţionale marca „Patzaikin“. Povestea „Patzaikin“ şi a 
semnăturii sale distincte s-a născut în 2011 cu scopul de a 
reevalua şi extinde rolul tradiţiilor meşteşugăreşti în practicile 
design-ului local. De la lansare, brandul s-a afirmat prin profilul 
avangardist, unic şi inovator, prin accentele experimentale 
inspirate de tradiţiile culturale şi meşteşugăreşti ale 
comunităţilor de pescari din Delta Dunării şi de povestea 
de succes a multiplului campion olimpic şi mondial Ivan 
Patzaichin. Invitatul special al serii a fost Ivan Patzaichin, care 
a prezentat alături de Teodor Frolu, partener al brandului 
„Patzaikin“ şi vicepreşedinte al asociaţiei şi Oláh Gyárfás, 
designerul din spatele proiectului „Patzaikin“, proiectele de 
dezvoltare durabilă de interes local şi regional. colecţia de 
obiect „Deltacraft design + meşteşug“ a fost prezentată în 
premieră absolută. „Deltacraft“ este un proiect de cercetare 
care reuneşte designul românesc progresiv şi meşteşugurile 
din zona Delta Dunării. Zece meşteşugari din această zonă 
au lucrat cot la cot cu designerii Ana Botezatu, Emese Pop, 
ciprian Manda şi curatorii şi fondatorii KraftMade, Marlene 

24 septembrie-8 octombrie / Poeţii Marin Mălaicu Hondrari 
şi Irina Nechit la ediţia a cincea a Festivalului de poezie 
„Transpoesie“ din Belgia, proiect european dedicat anual Zilei 
Europene a Limbilor, diversităţii culturale şi multilingvismului. 
IcR Bruxelles a exercitat în 2015 preşedinţia reţelei EUNIc 
Bruxelles şi a participat la organizarea  festivalului, în 
calitate de membru al grupului de lucru. Poeţi din 22 de 
ţări au participat în acest an la festival fie prin publicarea 

unor poeme în patru limbi (română, franceză, engleză, 
neerlandeză) pe site-ul „Transpoesie“, fie prin participarea 
la evenimentele organizate. Festivalul a fost inaugurat, în 
premieră, la Maison de la Poésie Namur (23 septembrie), 
iar deschiderea oficială a avut loc la Bruxelles, la BOZAR (24 
septembrie). În suita de evenimente din cadrul festivalului a 
urmat o seară de lecturi la Passa Porta (7 octombrie), la care 
au participat cinci poeţi europeni: Irina Nechit din Republica 
Moldova, Stéphane Bouquet (Franţa), cristina Alziati (Italia), 
Peter Ghyssaert (poet neerlandofon din Belgia) şi Mehmet 
Yasin (Turcia). Această seară literară a invitat publicul larg 
la o reflecţie asupra crizelor sociale, economice, spirituale, 
poetice şi a încurajat dialogul multicultural prin poezie. 
De asemenea, poemul Mâine, pe vremea asta de Marin 
Mălaicu-Hondrari a fost publicat în trei limbi (franceză, 
engleză, neerlandeză), precum şi promovat în lectura 
autorului pe site-ul „Transpoesie“. Festivalul s-a încheiat la 
Institutul Balassi, cu un spectacol de muzică şi slam poetry.

24 septembrie-8 octombrie / Mehmet Yasin (Turcia), Irina Nechit, 
Stéphane Bouquet (Franţa), Peter Ghyssaert (Belgia) Gudrun De 

Geyter (moderator) şi Cristina Alziati (Italia) la Festivalul de poezie 
„Transpoesie“ din Belgia
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evenimentului, institutele de cultură şi ambasadele au avut 
un stand dedicat, unde au pus la dispoziţia celor interesaţi 
materiale de prezentare, pliante, cărţi, cD-uri şi DVD-uri. Au 
fost organizate, în paralel, momente artistice pentru fiecare 
ambasadă: interpretări muzicale sau recitaluri de poezie în 
limba naţională şi un concurs on-line cu întrebări legate de 
limba şi cultura fiecărui stat participant. câştigătorii au primit 
cursuri de limbă, cărţi, cD-uri şi DVD-uri.

26 septembrie / „European Languages cocktail Bar“, la 
EUNIc Budapesta, Ungaria. cu ocazia celebrării „Zilei Limbilor 
Europene“, IcR Budapesta a organizat un stand, dedicat 
activităţilor de iniţiere în limba română (jocuri lingvistice) şi, 
pentru cei care cunosc deja limba română, conversaţiilor 
cu vorbitori nativi. Totodată, au fost promovate şi activităţile 
IcR, îndeosebi cele axate pe învăţarea limbii române. „Ziua 
Europeană a Limbilor” sărbătorită în capitala ungară s-a 
bucurat de prezenţa unui public numeros, peste 1000 de 
persoane.

26 septembrie / „Ziua Europeană a Limbilor“ la Librăria 
cărtureşti şi Grădina Verona, Bucureşti. Proiectul clusterului 
EUNIc Bucureşti a fost coordonat în 2015 de Institutul Francez 
şi organizat împreună cu centrul ceh, centrul cultural Turc, 
Goethe-Institut, Fundaţia culturală Greacă, Institutul Italian 
de cultură, British council, Institutul Polonez, Institutul cultural 
Român, Institutul cervantes, Institutul Balassi – Institutul 
Maghiar, Delegaţia Valonia-Bruxelles şi Reprezentanţa 
comisiei Europene în România. Sub motto-ul „Ai ştiinţă de 
limbă, ai parte de vorbă!“, organizatorii au propus publicului 
vizitator mini-lecţii demonstrative în 12 limbi europene, pentru 
adulţi şi pentru copii. Grădina Verona a găzduit standurile 
organizatorilor, unde publicul a fost invitat să descopere 
bogăţia culturală a spaţiului european prin jocuri lingvistice 
şi concursuri. Vizitatorii care au participat la activităţile 
propuse au avut posibilitatea de a câştiga cărţi, dicţionare, 
ghiduri turistice sau de conversaţie şi cD-uri. 

26 septembrie / Participarea românească în cadrul „Zilei 
Europene a Limbilor“ de la Sofia, un proiect al clusterului 
EUNIc Sofia. coordonat în 2015 de British council şi organizat 
împreună cu alte 24 reprezentanţe oficiale (ambasade, 

Stanciu şi Mihai Sibianu. Expoziţia prezentată la sediul IcR 
Viena a cuprins o colecţie de obiecte conceptuale şi utilitare 
de design interior, inspirate din viaţa locală a Deltei Dunării şi 
Dobrogea de Sud, realizate cu tehnici tradiţionale. Lansarea 
oficială a colecţiei „Deltacraft Design + Meşteşug“ a avut 
loc în prezenţa curatorilor Marlene Stanciu şi Mihai Sibianu, a 
designerilor Emese Pop şi ciprian Manda, a meşterului pietrar 
costel Moise, a coordonatorilor de proiect Loredana Pană 
şi Oana Neneciu şi a preşedintelui centrului pentru Politici 
Durabile Ecopolis, costel Popa. 

26 septembrie / Participare românească la „Ziua Europeană 
a Limbilor“, în Piaţa Klafthmonos din Atena, Grecia. În cadrul 
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de momente muzicale. Seara organizată de Institutul 
cultural Român de la Viena şi centrul ceh a fost dedicată 
dramaturgului, poetului, prozatorului şi eseistului român Gellu 
Naum la 14 de ani de la moartea sa şi a avut loc la café 
central. Actriţa Mercedes Echerer a citit poezii de Gellu 
Naum, selecţia din volumul Pohesie (Edt. Urs Engeler, 2006; 
traduceri de Oskar Pastior şi Ernest Wichner) fiind realizată cu 
sprijinul lui Ernest Wichner, directorul Literaturhaus Berlin, care 
a fost prezent la eveniment. Lectura a fost acompaniată 
de interludii muzicale în interpretarea lui Tomáš Novák, 
cuprinzând compoziţii de Antonín Dvořák, Rudolf Antonín 
Dvorský şi Hofmann Leopold.

30 septembrie-30 octombrie / „Ziua Internaţională a 
Traducătorului“ în Polonia. Proiectul, iniţiat de EUNIc 
Varşovia şi organizat anual, începând din 2009,  îşi propune 
să aducă un omagiu meseriei de traducător, în particular 
traducătorilor din diferite limbi străine în limba polonă. IcR 
Varşovia a pregătit evenimente în trei oraşe poloneze – 
Varşovia, cracovia, Poznań – colaborând cu două clustere 
EUNIc, Varşovia şi cracovia. La Varşovia,  formatul ediţiei din 
2015 a cuprins prelegeri susţinute de traducători în liceele 
poloneze, având ca temă propria experienţă în domeniu, 
urmate, seara, de discuţii cu redactori, editori, scriitori despre 
relaţia acestora cu traducătorii. Traducătorul propus de IcR 
Varşovia pentru a lua parte la evenimentul din capitala 
Poloniei a fost Kazimierz Jurczak. La cracovia, IcR Varşovia a 
fost iniţiatorul evenimentului cu titlul „Povestea traducătorului” 
– o întâlnire cu Ireneusz Kania, lingvist şi specialist în studii 
romanice, traducător, eseist, cel mai titrat traducător de 
limba română în Polonia. Parteneri în promovare au fost 

institute culturale), evenimentul a fost găzduit de Ring Mall 
din Sofia. Activităţile au fost grupate sub motto-ul „Surviving 
Shopping in a foreign language / cum să supravieţuieşti 
la cumpărături într-o limbă străină“. Fiecare instituţie 
participantă a beneficiat de un mic stand, „language speed-
talking point“, unde un vorbitor nativ a purtat cu vizitatorii o 
conversaţie pe tema principală. Pentru „Paşaportul lingvistic 
EUNIc“, vizitatorii au fost încurajaţi să viziteze toate stand-
urile instituţiilor participante, unde au fost antrenaţi în scurte 
conversaţii, jocuri, quiz-uri etc. Vizitatorii care au adunat 
ştampile de la toate standurile naţionale au participat la o 
tombolă organizată din oră în oră la standul Reprezentanţei 
comisiei Europene.

26 septembrie / Participarea românească în cadrul „Zilei 
Europene a Limbilor“ de la Lisabona, Portugalia. Evenimentul 
a fost organizat de membrii clusterului EUNIc Portugalia 
împreună cu ambasadele Austriei, cehiei şi Greciei şi 
Reprezentanţa comisiei Europene în Portugalia. Evenimentul 
a avut loc la sediul centrului Galician din Lisabona (Xuventude 
de Galicia). Activităţile au fost reunite sub tematica „Línguas 
em movimento/ Limbi în evoluţie“ şi au permis publicului 
participant să ia parte la cursuri de limbi străine (spaniolă, 
franceză, italiană, română, germană, finlandeză, engleză, 
galiciană şi greacă), cursuri de gătit, concerte, cursuri de 
dans tradiţional, workshop-uri de teatru şi ilustraţie pentru 
copii. IcR Lisabona a organizat cursuri de limbă română cu 
tematică culinară, cursuri de dans românesc şi un stand cu 
produse culinare tradiţionale. cursurile de limbă română au 
fost susţinute de Rodica-Adriana covaci. De asemenea, în 
auditoriul centrului Galician din Lisabona s-au desfăşurat 
cursuri de dans tradiţional românesc, susţinute de doi 
instructori de dans, Adrian Salvar şi Daniela Salvar, membri ai 
Asociaţiei culturale „Bucovina“.

29 septembrie / Poezii de Gellu Naum la Festivalul literar-
muzical „Tag des Kaffees“, Viena. Festivalul a fost organizat 
de clusterul EUNIc Austria în 10 cafenele vieneze, cu ocazia 
celei de-a 14-a ediţii a Zilei Internaţionale a cafelei. Tema 
aleasă a fost „Muzică şi poezie“. Fragmentele literare 
reprezentative pentru statele europene participante au 
fost citite de cunoscuţi actori din Austria şi acompaniate 

29 septembrie / Mercedes Echerer şi Tomáš Novák la „Tag des 
Kaffees“, Viena
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Proiecţiile au avut loc în cinematografele Urania, Actor’s 
Studio şi Village cinema Wien Mitte. Producătoarea Ada 
Solomon a susţinut un master class intitulat „How International 
(co)-Production Works?“. Acesta s-a bazat pe studiul de caz 
al filmului Aferim!. Înaintea galei de premiere, a avut loc 
evenimentul special de prezentare a „Festivalului Filmului 
European“ din România. Aferim! (r. Radu Jude) a primit 
Premiul Publicului „Let’s cee Film Festival“. Diploma a fost 
decernată producătoarei filmului, Ada Solomon, şi actorului 
cuzin Toma. Fanfara Transilvania a încheiat festivalul pentru 
al doilea an consecutiv.

2-3 octombrie / Participare românească la cea de-a 14-a 
ediţie a „Zilei Europene a Limbilor“ de la Istanbul, eveniment 
de tradiţie al clusterului EUNIc Turcia. În 2015, activităţile 
au fost coordonate de Institutul cervantes şi au avut loc 
în spaţiul pus la dispoziţie de Primaria Beyoğlu, Beyoğlu 

Institutul cărţii şi filialele cracoviene ale Institutului cervantes, 
Institutului Francez, Institutului Goethe, Institutului cultural 
Italian şi catedra UNEScO a Universităţii Jagiellone. cel de-al 
treilea eveniment, de la Poznań, a avut loc la casa Bretonă, 
şi a cuprins discuţia cu Tomasz Klimkowski, cadru didactic 
al catedrei de Română a Universităţii „Adam Mickiewicz” 
din Poznań, traducătorul Dimineţii pierdute de Gabriela 
Adameşteanu şi al Inimilor cicatrizate de Max Blecher, şi un 
atelier – exerciţiu de traducere.

30 septembrie-2 octombrie / Participare la „Architecture 
Week“ din Praga, Republica cehă. Festivalul internaţional 
de arhitectură şi urbanism se desfăşoară anual, în parteneriat 
cu EUNIc cehia. România a participat la secţiunea de 
arhitectură contemporană cu tema generală Places - the 
context in architecture (Locuri - contextul în arhitectură) 
printr-o machetă a proiectului „La curte”, creaţie a 
arhitecţilor cristina Trofin şi Andreas Oliver Heierle, proiect 
premiat în cadrul Anualei de Arhitectură Bucureşti din 
2013. La 1 octombrie, arhitectul Andreas Oliver Heierle a 
prezentat proiectul în cadrul întâlnirii arhitecţilor din toate 
ţările participante cu ocazia deschiderii oficiale a Festivalului 
Internaţional de Arhitectură de la Praga, la castelul Praghez. 
În acelaşi timp, la Palatul Rosenberg, a fost vernisată 
expoziţia „Playful Architect”, parte componentă a festivalului 
Architecture Week, în cadrul căreia au fost expuse şi şase 
lucrări ale unor elevi de clasa a IV-a de la Liceul „Grigore 
Moisil” din Timişoara.

OCTOMBRIE

1-11 octombrie / Participare românească la festivalul 
internaţional de film „Let’s cee“ din Viena. Institutul cultural 
Român a fost partenerul celei de-a patra ediţii a „Let’s cee 
Film Festival“, care a prezentat şase producţii româneşti, 
dintre care cinci au fost incluse în programul competiţional: 
Box (r. Florin Şerban), Chuck Norris vs Communism  (r. Ilinca 
călugareanu), Aferim! (r. Radu Jude), Paşaport de Germania 
(r. Răzvan Georgescu), Acasă la tata (r. Andrei cohn) şi 
scurtmetrajul În ataş (r. Mircea Bobina), în afara competiţiei. 
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22 octombrie / Piesa de teatru 9 din 10 în regia Letei Popescu 
la Festivalul de Dramaturgie Europeană contemporană, 
„Magie der Sprachen. Festival der neuen europäischen 
Dramaturgie“, Viena. 9 din 10 s-a jucat în limba română cu 
subtitrare în limba germană. Speculând limbajul specific 
cărţilor motivaţionale, 9 din 10 este rezultatul unui proces 
de lucru de tip devised theatre, având la bază un scenariu 
colectiv, bazat pe improvizaţiile actorilor Oana Hodade, 
Oana Mardare şi Doru Mihai Taloş. Piesa este coordonată de 
dramaturgul Ana cucu-Popescu. Festivalul de Dramaturgie 
Europeană contemporană din Viena a prezentat sub 
patronajul primarului oraşului Viena, dr. Michael Häupl, în 
perioada octombrie – decembrie 2015, producţii din Austria, 
cehia, croaţia, Italia, România, Rusia, Slovacia, Slovenia şi 
Ucraina.

22-25 octombrie / Participarea poetului Mircea Dinescu la 
„Bookcity Milano“, Italia. Festivalul promovează unul din 
simbolurile locale – cartea – şi actanţii direct implicaţi în 
universul cărţii: scriitorii, editorii, traducătorii, criticii literari şi, 
nu în cele din urmă, cititorii. Pe durata celor patru zile de 
festival, în diferite spaţii din oraş, s-au desfăşurat sute de 
evenimente literare dedicate tuturor vârstelor: întâlniri cu 
scriitorii, prezentări de carte, lecturi, spectacole, expoziţii, 
ateliere de lectură şi de scriere creativă. În data de 23 
octombrie a avut loc evenimentul literar „EUNIc Milano 
per Bookcity 2015 – Tutti a tavola! / EUNIc Milano pentru 
Bookcity 2015 – Toţi la masă!“ Dialogul european cu tema 

Municipal Youth center. Datorită impactului mare la public, 
organizatorii au hotărât să extindă evenimentul de la o zi la 
două zile, adăugând o secţiune specială, dedicată celor mai 
buni traducători literari din limbile europene în limba turcă. 
Programul primei zile (2 octombrie) a constat dintr-o serie 
de discuţii pe tema traducerilor literare din limbile europene 
în limba turcă la care au participat traducători din Franţa, 
Italia, Germania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Suedia, Ungaria. 
Din partea României a participat traducătoarea Leila Ünal. 
În cea de a doua zi, programul a cuprins organizarea unei 
activităţi lingvistice comune organizată în jurul temei „The 
city/ Oraşul“. IcR Istanbul a organizat o serie de cursuri 
introductive de limbă română pentru străini susţinute de 
profesorul de limbă română Mădălina cengizhan. De 
asemenea, noţiuni introductive ale dansului tradiţional 
românesc au fost incluse în cadrul unui atelier de coregrafie 
susţinut de coregrafa Lelia Marcu-Vladu.

9 octombrie / „Noaptea Literaturii Europene“ la Bucureşti. 
cea de-a patra ediţie a avut loc în două spaţii spectaculoase 
din Bucureşti, ambele situate în perimetrul Parcului carol: 
Institutul Astronomic al Academiei Române şi Muzeul Naţional 
Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida“. La Institutul Astronomic al 
Academiei Române au avut loc evenimente organizate de 
Delegaţia Valonia-Bruxelles, Institutul Goethe, Institutul Italian 
de cultură „Vito Grasso“, Institutul Francez, Institutul Polonez, 
centrul ceh şi Fundaţia culturală Greacă. Institutul Maghiar 
Balassi, Institutul cervantes, Forumul cultural Austriac, 
Institutul cultural Român, British council, centrul cultural Turc 
„Yunus Emre“ şi Ambasada Portugaliei/ Institutul camões 
au pregătit manifestări la Muzeul Naţional Tehnic „Prof. Ing. 
Dimitrie Leonida“. Fragmente de literatură contemporană 
de ficţiune, teatru, cronici şi studii au putut fi ascultate 
în lectura actorilor, scriitorilor, muzicienilor, profesorilor şi 
jurnaliştilor invitaţi. Participarea IcR a constat în prezentarea 
unor texte antrenante şi ironice extrase din operele a doi 
scriitori contemporani cunoscuţi: Florin Iaru, din volumul 
Povestiri cu final schimbat, şi Florin Lăzărescu, din volumul 
Întâmplări şi personaje. Lectura textelor a fost susţinută de 
actorii Andreea Vasile şi Emilian Oprea.

22 octombrie / Actorii Oana Hodade, Oana Mardare şi Doru 
Mihai Taloş în piesa „9 din 10“ de Leta Popescu la „Magie der 
Sprachen. Festival der neuen europäischen Dramaturgie“, Viena
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29 octombrie-16 decembrie / Aferim!, r.: Radu Jude, la cea 
de-a şaisprezecea ediţie a „Festivalul Filmului European“ de 
la la Kuala Lumpur, George Town (regiunea Penang), Kota 
Kinabalu (regiunea Sabah) şi Kuching (regiunea Sarawak), 
în Malaezia. În cadrul Festivalului au fost proiectate filme 
recente, provenind din 18 ţări europene, membre ale 
clusterului EUNIc Malaysia. Filmul Aferim! a fost proiectat la 
Kuala Lumpur, în data de 1 noiembrie (GSG Pavilion KL) şi la 
George Town, în data de 15 noiembrie (GSG Gurney Plaza).

NOIEMBRIE 

5-10 noiembrie / Scriitorul şi matematicianul Bogdan Suceavă 
la Festivalul „New Literature from Europe“ de la New York, 
U.S.A.. Fondat în 2003, Festivalul este dedicat literaturii în 
traducere, atrăgând cititori interesaţi să cunoască scriitori 
europeni contemporani. În 2015 au fost prezenţi la New York 
9 scriitori europeni, invitaţi ai centrelor şi institutelor membre 
în clusterul EUNIc New York printre care Bernhard Aichner 
(Austria), Wojciech Jagielski (Polonia), Alek Popov (Bulgaria), 
Jordi Puntí (Spania), Bettina Suleiman (Germania). Scriitorul 
Bogdan Suceavă a susţinut o prezentare a romanului său 
Miruna, o poveste, publicat în limba engleză, în 2014, la 
editura „Twisted Spoon Press“, în traducerea lui Alistair Ian 
Blyth. Programul Festivalului a inclus o serie de lecturi de 
fragmente literare şi discuţii tematice. Bogdan Suceavă a 
participat, de asemenea, la o serie de întâlniri cu publicul 
cititor, cu scriitori participanţi la festival, cu profesori de 
literatură şi literatură comparată de la columbia University 
şi New York University, cu membri ai cenaclului literar „Mihai 
Eminescu“ din New York, precum şi la o întâlnire cu studenţi 
la sediul Universităţii „columbia“.

6-7 noiembrie / Weekend cultural dedicat Republicii 
Moldova şi culturilor din Parteneriatul Estic, la Mons – 
capitală culturală europeană 2015. Filme, expoziţii de 
pictură şi proiecţii de fotografie au ilustrat diversitatea 
patrimoniului cultural contemporan al Republicii Moldova, în 
cadrul programului intitulat „Moldavie en Folie“. Operele a 
şase pictori  - Veaceslav Fisticanu, Valeriu Herţa, Ghenadie 

„Hrana prin intermediul literaturii“ a fost organizat de membrii 
cluster-ului EUNIc Milano, din care face parte şi IRccU 
Veneţia, în colaborare cu organizatorii festivalului şi „Expo 
Milano 2015“. cu această ocazie, scriitorul Mircea Dinescu 
a prezentat 15 poezii din volumele recent apărute la Editura 
Litera: Întoarcerea barbarilor şi Vino în rochia ta simplă de 
stambă. Poeziile au fost traduse de prof. Roberto Merlo de la 
Universitatea de Studii din Torino. 

23-25 octombrie / Participare românească la cea de-a doua 
ediţie a târgului EUNIc de modă şi design din Bruxelles, Belgia,  
la centrul cultural De Markten. Evenimentul a fost organizat 
de EUNIc Bruxelles şi a reunit peste 40 de designeri europeni 
din 8 ţări. România a fost reprezentată de Raluca Buzura 
(designer de bijuterii), Ioana ciolacu (designer de fashion), 
brandul Iutta (designer de genţi şi accesorii), Andra Lupu 
(designer de bijuterii) şi Wagner Arte (designer de bijuterii şi 
porţelan pictat de mână). Evenimentul a atras un public larg 
de peste 1.800 de vizitatori. În cadrul acestui proiect EUNIc, 
IcR Bruxelles a colaborat cu Ambasada Letoniei, centrul 
ceh, centrul cultural turc Yunus Emre, Delegaţia Republicii 
Slovenia la comitetul Regiunilor, Institutul Balassi, Institutul 
Polonez şi Reprezentanţa Permanentă a Estoniei pe lângă 
Uniunea Europeană. 

28 octombrie / Documentarul românesc Chuck Norris vs 
Communism, prezentat în deschiderea seriei „New European 
Documentary“, organizată de EUNIc Londra şi festivalul 
Open city Docs. La Londra a avut loc lansarea seriei de 
film documentar intitulate „New European Documentary“, 
găzduită de Picturehouse central, unul dintre cele mai noi 
cinematografe din centrul capitalei. Evenimentul de gală 
de lansare a programului a constat în proiecţia filmului 
Chuck Norris vs Communism, în prezenţa criticul de film Irina 
Margareta Nistor (principalul personaj), a regizoarei Ilinca 
călugăreanu şi a producătoarei Mara Adina. „New European 
Documentary“ este un nou proiect de anvergură al EUNIc 
Londra şi al festivalului Opencity Docs, ce promovează filmul 
documentar internaţional în Marea Britanie. Documentarul 
Chuck Norris vs Communism este o coproducţie Marea 
Britanie-România-Germania, care s-a bucurat de un circuit 
festivalier bogat şi de o primire extrem de favorabilă.
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egida clusterului EUNIc Austria, de Institutul Balassi - collegium 
Hungaricum din Viena şi de Danube cultural cluster, „Donau 
Lounge“ a adus pe scena sa 50 de participanţi din 14 ţări 
dunărene. Ion Bogdan Lefter a participat la masa rotundă 
„Europa extremelor: are spaţiul dunărean un răspuns?“. 
Dagmar Dusil, autoarea volumului Privind înapoi prin fereastra 
bucătăriei (Blick zurück durchs Küchenfenster. Erinnerungen & 
Rezepte aus Siebenbürgen) a realizat o demonstraţie culinară 
în cadrul zonei de gastronomie. Liliana corobca a prezentat 
volumul Kinderland (Der erste Horizont meines Lebens), în 
prezenţa traducătorului Ernest Wichner, iar Dana Grigorcea a 
citit fragmente din cartea Sentimentul primar al nevinovăţiei 
(Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit).

13 noiembrie / Participare românească în cadrul celei de a 
doua ediţii a evenimentului „Bunt Gemischt“, Berlin, Germania. 
La acestă amplă activitate organizată de institutele culturale 
şi ambasadele din Berlin la sediile lor, publicul berlinez a fost 
invitat să se bucure de filme, concerte, recital de poezie, cursuri 
de limbă, expoziţii şi degustări. Participarea românească a 
constat în prezentarea unor scurtmetraje româneşti la sediul 
Ambasadei Lituaniei din Berlin, între orele 17.00 – 20.00. Alături 
de proiecţiile româneşti, au fost prezentate scurtmetraje 
belgiene şi lituaniene. Filmele au fost prezentate în limbile 
originare, cu subtitrare în limba germană.

18 noiembrie / „Europa Porţilor Deschise“ la Brasília, Brazilia. 
Ambasada României, cu sprijinul Institutului cultural Român, 
a participat la „Europa Porţilor Deschise“, eveniment menit să 
prezinte publicului brazilian, pe de o parte, o serie de aspecte 
culturale ale statelor participante (Austria, Germania, 
Regatul Unit, România, Portugalia şi Spania) şi, pe de alta, 
oportunităţile de studiu în aceste state. Standul României a 
fost organizat la sediul din Brasília al Institutului cultura Inglesa, 
iar activităţile programate sub coordonarea  Ana Borca (şef 
Birou Limba Română - Institutul cultural Român) au fost: filme 
de prezentare a României şi a unor universităţi româneşti, un 
curs de gătit, cursuri de limba română, o prezentare a burselor 
pentru studenţi străini oferite de Ministerul Afacerilor Externe şi 
de Ministerul Educaţiei Naţionale şi o prezentare susţinută de 
foşti bursieri brazilieni ai statului român.

Jalbă, Vladimir Palamarciuc, Igor Svernei, Tudor Zbârnea 
- au reprezentat tendinţele artistice actuale din Republica 
Moldova. La vernisaj, Tudor Zbârnea, curatorul şi directorul 
Muzeului Naţional de Artă al Moldovei (MNAM), a propus 
publicului o vizită ghidată în expoziţie şi a explicat conceptul 
artistic şi legăturile cromatice dintre operele expuse. În 
cadrul programului „Moldavie en Folie“ a fost proiectat şi 
documentarul austriac Baronul ţiganilor (2014), selecţionat în 
Festivalul de film documentar cronograf 2015 de la chişinău. 
Proiecţia a avut loc în prezenţa lui Virgiliu Mărgineanu, 
fondatorul cronograf şi producătorul documentarului Te 
iubesc, Ion şi Doina (r. Leontina Vătămanu, 2014), dedicat 
regretaţilor interpreţi Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, de 
asemenea prezentat la Mons.

6-8 noiembrie / Pâine (r. Ana-Maria Lemnaru), The Space 
Boy and Space Dog (r. Andrei Nicolae), Cum s-a făcut lumea 
(r. Maria Brudaşcă) şi Pretty Fly (r. Ela Duca) la „Festivalul de 
animaţie europeană – REX“, Stockholm.  

7 noiembrie / Participare românească la cea de-a 13-a ediţie 
a Festivalului internaţional de jazz „Jazzycolors“, Paris, Franţa. 
concertul „Dansurile româneşti de Béla Bartók pe ritmuri de 
jazz“ a fost organizat în Sala Bizantină a Palatului de Béhague, 
reşedinta Ambasadorului României în Franţa. concertul a 
fost susţinut de Teodora Enache (voce), Theodosii Spassov 
(caval), Miroslav Turisky (pian), Attila Antal (contrabas) şi 
Olexandr Beregovskyy (percuţie). componenţa grupului este 
una interculturală, reunind muzicieni din România, Bulgaria şi 
Ucraina, iar concertul s-a dorit a fi o premieră internaţională: 
este pentru prima oară când „Dansurile româneşti“ de Béla 
Bartók sunt interpretate intr-o formulă jazz.

11-15 noiembrie / Scriitorii Ioan Bodgan Lefter, Dana 
Grigorcea, Dagmar Dusil, Liliana corobca şi traducătorul 
Ernest Wichner la Salonul literar itinerant „Donau Lounge -- 
Literature and culture in the Danube countries“ din cadrul 
Târgului Internaţional de carte BUcH WIEN. „Donau Lounge“ 
a prezentat autori, apariţii editoriale noi şi dezbateri tematice 
specifice regiunii dunărene, iar temele sale centrale au 
urmărit intensificarea dialogului, a înţelegerii reciproce şi a 
cooperării dintre statele din spaţiul dunărean. Organizat sub 
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23-29 noiembrie / Live (r. Vlad Păunescu) la „Mostra del 
nuovo cinema europeo“, Roma, Italia. 15 reprezentanţe 
diplomatice şi culturale străine cu sediul la Roma au prezentat 
pe marele ecran filme recente, în limba originară, subtitrate 
în limba italiană. Programul de vizionări a fost însoţit de 
întâlniri cu regizori, actori, scenarişti ai filmelor prezentate 
şi de o dezbatere despre cinemaul european cu renumiţi 
critici italieni, la Biblioteca Europea di Roma. Accademia di 
Romania a participat la eveniment cu filmul Live, o producţie 
castel Film. Proiecţia a avut loc sâmbătă, 28 octombrie, în 
prezenţa regizorului şi producătorului filmului, Vlad Păunescu, 
şi a scenografului Oana Păunescu.

DECEMBRIE 

1-2 decembrie / concerte de jazz cu ocazia Zilei Naţionale 
a României, la Domani-Venlo şi Artuarium-Den Bosch, 
Olanda. Proiectul a avut în vedere organizarea a două 
concerte de jazz cu creaţii moderne inspirate din muzica 

populară românească, rezultate din cooperarea a cinci 
muzicieni: Nicolas Simion, compozitor şi saxofonist (România/
Germania); Ryan carniaux, trompetist (SUA); Mike Roelofs, 
pianist (Olanda); Raf Gessle, baterist (Germania) şi Martin 
Gjakonovski, contrabasist (Macedonia). Nicolas Simion a 
scris şi aranjat o lucrare dedicată Zilei Naţionale a României, 
ce a fost prezentată în primă audiţie în cadrul celor două 
concerte.

14 decembrie 2015-29 ianuarie 2016 / Participarea la proiectul 
„Ocupación poética“, organizat la propunerea Institutului 
Goethe din Madrid în colaborare cu membrii clusterului 
EUNIc Madrid. Iniţiativa s-a născut din întâlnirea poeziei cu 
noile tehnologii, prin punerea la dispoziţie a publicului larg a 
unor poezii bilingve înregistrate, care au putut fi localizate în 
orice spaţiu public, anterior stabilit, de exemplu o staţie de 
metrou sau o bibliotecă. România a participat cu poemele 
„Rugăciune“ de Ana Blandiana şi „Pessoa“ de Denisa 
comănescu, în interpretarea bilingvă a Ruxandrei Oancea.
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Lansat în anul 2006, programul de finanţare a editorilor 
străini pentru traducerea autorilor români Translation and 
Publication Support Programme (TPS) îşi propune să faciliteze 
accesul publicului străin la cultura română şi să sprijine 
prezenţa autorilor români pe piaţa internaţională de carte, 
prin finanţarea costurilor de traducere (şi editare, atunci 
când este cazul). tPS sprijină traducerea şi publicarea în 
străinătate a operelor relevante de ficţiune şi non-ficţiune din 
domeniile literatură, artă, ştiinţe umane şi sociale, aparţinând 
autorilor români. Programul şi-a câştigat deja consacrarea 
în mediile de specialitate, printre beneficiarii finanţării 
numărându-se edituri străine dintre cele mai prestigioase.
interesul editurilor străine pentru programul tPS a crescut 
progresiv, cererile de finanţare ajungând în sesiunea 2015 
la un număr de 78, dintre care 73 au îndeplinit condiţiile de 
eligibilitate, fiind supuse evaluării.  

Publishing Romania este un program de finanţare a 
proiectelor editoriale destinate promovării culturii române 
scrise în străinătate. De la lansarea sa în 2007, prin program 
au fost finanţate 115 titluri.
Programul este structurat în două secţiuni cu obiective 
şi criterii specifice de selecţie a proiectelor. Secţiunea 1 
a programului se adresează editurilor şi instituţiilor străine 
interesate să publice albume şi / sau cărţi dedicate culturii şi 
civilizaţiei româneşti care se înscriu într-unul dintre domeniile 
patrimoniului cultural (istorie, filosofie, istoria artelor şi culturii, 
istoria literaturii, lingvistică etc.) sau monografii despre autori 
români. Sprijinul financiar acordat poate acoperi până la 75% 
din onorariile titularilor drepturilor de autor şi traducătorilor, 
precum şi din cheltuielile de editare aferente (machetare, 
prelucrare imagini, design copertă, corectură, hârtie, tipar 
etc.), fără ca valoarea totală solicitată să depăşească 20000 
eur / propunere pentru albume sau 10000 eur / propunere 
pentru cărţi. Secţiunea 2 vizează promovarea în mass-media 
internaţionale a creaţiilor româneşti de valoare şi încurajarea 
apariţiei sau dezvoltării unor publicaţii academice dedicate 
studiilor româneşti, constituind astfel o platformă de dialog 
pentru specialiştii din domeniu. Secţiunea se adresează 
publicaţiilor în limbi străine care doresc să editeze suplimente 
sau numere tematice dedicate româniei, precum şi editorilor 

Centrul Naţional al Cărţii s-a evidenţiat şi în anul 2015 prin gama 
largă de proiecte derulate în scopul promovării culturii scrise şi 
a autorilor reprezentativi pentru cultura română: participarea 
la târgurile internaţionale de carte din ţară şi din străinătate, 
programele de finanţare a editorilor străini, organizarea unor 
ateliere de traduceri în colaborare cu instituţii culturale de 
prestigiu, parteneriatele derulate cu festivaluri de literatură 
cu participare internaţională, îmbogăţirea fondului de carte 
românească al bibliotecilor din străinătate. 
o preocupare constantă a constituit-o activitatea editorială 
a Editurii Institutului Cultural Român şi a publicaţiilor care apar 
sub egida institutului: revistele Lettre Internationale, Glasul 
Bucovinei şi Euresis. noile apariţii au fost tot atâtea prilejuri 
pentru lansări şi dezbateri la care au fost invitate diferite 
personalităţi ale lumii culturale din ţară şi din străinătate. 
institutul cultural român, prin centrul naţional al cărţii, a 
asigurat organizarea standului de ţară al româniei la târguri 
internaţionale de carte cum sunt: Salonul internaţional 
de carte de la Paris (20-23 martie), târgul internaţional de 
carte de la londra (14-16 aprilie), Salonul internaţional de 
carte  pentru copii şi tineret de la chişinău (23-26 aprilie), 
Salonul internaţional de carte de la torino (14-18 mai), târgul 
internaţional de carte Bookexpo america, new York (27-31 
mai), târgul de carte retiro de la Madrid (29 mai-14 iunie), 
târgul internaţional de carte de la Beijing (26-30 august), 
târgul internaţional de carte de la Göteborg – Bokmässan 
(24-27 septembrie), târgul internaţional liBer de la Madrid 
(7-9 octombrie 2015), târgul internaţional de carte de la 
cracovia (22-25 octombrie), târgul internaţional de carte de 
la Viena – Buch Wien (12-15 noiembrie).
De asemenea, centrul naţional al cărţii a prezentat şi oferta 
editorială a editurii icr,  precum şi publicaţiile sale, la Salonul 
internaţional de carte Bookfest, Bucureşti (20-24 mai) şi la 
târgul international de carte Gaudeamus, Bucureşti (18-22 
noiembrie).
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de reviste de studii dedicate culturii şi civilizaţiei româneşti. 
icr acoperă până la 75% din onorariile titularilor drepturilor 
de autor şi ale traducătorilor, precum şi din cheltuielile de 
editare aferente, fără ca valoarea totală a sumei solicitate 
să depăşească 8.000 eur.
Editura ICR şi-a asumat, şi prin volumele editate în anul 2015, 
misiunea institutului cultural român de promovare a culturii 
şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în afara ei (în primul rând, prin 
creşterea vizibilităţii valorilor culturale româneşti în lume), 
precum şi strategia de bază a icr, în care una dintre direcţiile 
prioritare vizează comunităţile din ţările vecine unde limba 
română este vorbită ca limbă maternă.
titlurile cuprinse în programul editurii icr din anul 2015 au 
corespuns preocupării constante de a promova patrimoniul 
cultural naţional în lume, prin editarea unor lucrări de referinţă 
din domeniile literaturii, artelor plastice, teatrului, muzicii, 
istoriei, sociologiei etc. unele proiecte editoriale au fost 
realizate în parteneriat cu instituţii de cultură sau academice, 
precum Ministerul culturii, Muzeul naţional „George 
enescu“, institutul de Ştiinţe Politice şi relaţii internaţionale 
„ion i.c. Brătianu“ al academiei române, cercul cultural 
de la ierusalim, sau în colaborare cu reprezentanţe icr 
din străinătate: accademia di romania, irccu Veneţia, 
institutul cultural român de la new York. 

Târgurile internaţionale de carte

20-23 martie / Salonul Internaţional de Carte de la Paris – 
Salon du Livre
În perioada 20-23 martie, românia a fost prezentă la Salon 
du livre din Paris cu un stand naţional şi un program de 
evenimente organizate de institutul cultural român prin 
centrul naţional al cărţii. 
tema programului de la această ediţie a fost „la littérature 
féminine, le féminin de la littérature“. la standul româniei 
au fost disponibile volume apărute la peste 30 de edituri 
din românia, precum şi traduceri ale unor autori români 
publicate de editori francezi prin programele de traduceri 
derulate de centrul naţional al cărţii. Programul a cuprins 
lansări, dezbateri, întâlniri cu editori francezi, expoziţii, cu 

participarea unor scriitori, editori, traducători, jurnalişti români 
şi francezi.
au fost prezentate volume de autori români apărute în 
ultimul an în limba franceză, printre care Sara de Ştefan 
agopian, în traducerea laurei hinckel (Éditions actes Sud), 
Vies paralleles de Florina ilis (Éditions des Syrtes, 2014, trad. 
Marily le nir), Le Levant de Mircea cărtărescu, în traducerea 
lui nicolas cavaillès (Éditions Pol), La malediction du bandit 
moustachu (Gaïa Éditions) de irina teodorescu, Boucle 
d’oreille, ventres et solitudes (cheyne éditeur) de Doina 
ioanid şi L’Anonyme flamand (Éditions le Soupirail) de 
constantin Mateescu. Pavilionul româniei a găzduit mese 
rotunde pe teme precum receptarea autorilor români în 
Franţa, traducerea şi marketingul, dar şi o retrospectivă a 
istoriei casei regale, pornind de la volumul Histoire de ma vie: 
Marie, Reine de Roumanie, o  rememorare a comunismului şi 
a revoluţiei române văzute de jurnaliştii francezi – Journalistes 
français dans la Roumanie communiste, volum coordonat de 
radu ciobotea, relansarea revistei Seine et Danube, editată 
de Virgil tănase şi Dumitru Ţepeneag. a avut loc o dezbatere 
pe marginea cărţilor Histoire de ma vie: Marie, Reine de 
Roumanie (Éditions lacurne, 2014) şi Anna de Noailles au 
bord du Léman (de Marie-Victoire nantet, Éditions Bleulefit, 
2014), moderată de scriitorul şi istoricul Matei cazacu, la 
care au fost invitaţi a.S.r. Principesa Maria, Mihai Brancovan 
şi Gabriel Badea-Păun.
au participat peste 30 de personalităţi literare – autori din 

20-23 martie / Prezentare de carte la standul României de la 
Salonul Internaţional de Carte de la Paris
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destinată expozanţilor internaţionali, într-un spaţiu de întâlnire 
şi negociere. evenimentele conexe au fost organizate la 
sediul icr londra şi la librăria europeană de lângă Piccadilly 
circus, unde funcţionează, de anul trecut, o secţiune de 
carte românească, inaugurată la iniţiativa institutului cultural 
român.
Programul românesc la această ediţie a fost constituit 
din evenimente româno-britanice al căror concept se 
întemeiază pe ideea de autor-punte, scriitorul capabil să 
dezvăluie, în afara spaţiului de provenienţă, desenul profund 
al unei identităţi culturale sau să traducă, în propria cultură, 
profilul istoric, cultural sau intelectual al unei culturi străine.
astfel, invitata specială a fost poeta ana Blandiana. un alt 
autor celebrat a fost Sir Patrick leigh Fermor (1915-2011), cel 
mai important autor britanic de cărţi de călătorie al ultimelor 
decenii.
cele trei zile de întâlniri profesionale, dialoguri publice, lansări 
şi evenimente conexe au reunit personalităţi precum poeţii 
Fleur adcock şi Vidyan ravinthiran, traducătorii Viorica Pâtea 
şi Paul Scott Derrick, scriitorul liviu antonesei, cercetătorii 
Marius turda, Daniel Briggs şi Dorina Dobre, autorii nigel 
Shakespear şi ian Macilwain, jurnalistul tom Fort, precum 
şi importante figuri culturale ale diasporei româneşti din 
Marea Britanie, ca Michael de Styrcea, Şerban cantacuzino 
şi Marie-lyse ruhemann, cărora li s-au alăturat muzicienii 
nicolas Simion şi Sorin romanescu. ultimul eveniment al 
programului românesc la london Book Fair 2015 a avut 

românia, din republica Moldova, precum şi scriitori români 
din diaspora: George arion, George Banu, linda Maria 
Baros, Bianca Burţa-cernat, Mircea cărtărescu, Magda 
cârneci, nina corcinschi, aurora cornu, ioana crăciunescu, 
Margareta curtescu, Dumitru crudu, Marina Dumitrescu, 
Dinu Flămând, Victoria Fonari, Bogdan Ghiu, Florina ilis, 
Miron Kiropol, Basarab nicolescu, Simona Popescu, radmila 
Popovici, Sébastian reichmann, Selyem Zsuzsa, Victoria 
Sicorschi, claudiu Soare, Simona Sora, Daniela Şontica, Virgil 
tănase, Dumitru Ţepeneag, irina teodorescu, nicolae Ţone, 
eugen uricaru, aïda Vâlceanu, andrei Vieru.
la evenimente au luat parte traducătorii: Sylvain audet, 
nicolas cavaillès, Jean-louis courriol, Florica courriol, laure 
hinckel, Fanny chartres, Jan h. Mysjkin, Mariana cojan 
negulescu. la sediul icr Paris a avut loc vernisajul expoziţiei 
de design „Ţică! a căzut ceauşescu” a artistei andreea 
Dobrin,  câştigătoarea Premiului pentru tânăr Designer oferit 
în cadrul concursului naţional de design de carte „cele mai 
frumoase cărţi din românia”. Vernisajul a fost urmat de un 
concert de jazz susţinut de Mircea tiberian şi invitaţii săi.
arhitectura şi designul standului româniei i-au aparţinut lui 
răzvan luscov. reprezentanţii centrului naţional al cărţii 
au avut, pe durata târgului, întâlniri cu reprezentanţi ai unor 
edituri de marcă precum albin Michel, Gallimard, Gaïa, 
Zulma, le Soupirail, l’Âge d’homme în vederea promovării 
programelor de traduceri derulate de institutul cultural 
român: translation and Publication Support Programme 
(tPS) şi Publishing romania. Dintre aceste întâlniri, unele 
s-au concretizat deja prin publicarea unor cărţi, altele sunt 
în curs de concretizare. Ministerul culturii a fost partener al 
evenimentului.

14-16 aprilie / Târgul Internaţional de Carte de la Londra – 
London Book Fair, Marea Britanie
În perioada 14-16 aprilie 2015, românia a fost prezentă la 
târgul internaţional de carte de la londra, organizat la 
centrul expoziţional olympia. 
Prezenţa românească şi-a propus, ca şi în 2015, să creeze un 
context de manifestare pentru profesioniştii cărţii din românia 
şi partenerii acestora. astfel, 15 edituri şi reprezentanţii lor 
au fost prezenţi la standul românesc, amplasat într-o zonă 

14 aprilie / Inaugurarea standului României la 
Târgul de Carte de la Londra 2015 
© Răzvan Dănăilă
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aurel Guţu; premiul „Grigore Vieru” acordat poeziei pentru 
copii – acordat domnului efim târlăpan.

14-18 mai / Salonul Internaţional de Carte de la Torino –
Salone Internazionale del Libro di Torino
În perioada 14-18 mai, s-a desfăşurat la torino, în italia, cea 
de-a XXViii-a ediţie a Salonului internaţional de carte de 
la torino. acesta este evenimentul literar al anului în italia 
şi reprezintă unul dintre cele mai mari târguri de carte din 
europa. evenimentul atrage anual în jur de 300.000 de  
vizitatori şi aproximativ 1400 de expozanţi. Printre aceştia 
din urmă se numără reprezentaţi ai celor mai mari edituri 
din italia, profesori, bibliotecari, studenţi, agenţi literari, cât 
şi alţi profesionişti din domeniul literar. târgul oferă o reală 
vizibilitate invitaţilor săi, fiind urmărit cu interes atât de presa 
internaţională, cât şi de lumea literară din întreaga europă.
Pentru al şaptelea an consecutiv, institutul cultural român, 
prin centrul naţional al cărţii şi institutul român de cultură şi 
cercetare umanistică de la Veneţia, a organizat participarea 
ţării noastre la cea mai importantă manifestare de profil 
din italia, cu un stand naţional cu titlul „le meraviglie della 
romania / Minunile româniei”. Ţara invitată de onoare din 
acest an a fost Germania.

Standul româniei, cu o suprafaţă de 70 metri pătraţi, a fost 
realizat după un concept inspirat de tema principală a 
ediţiei din acest an a Salonului, promovând, însă, o parte 
din „minunile arhitecturale şi istorice” ale româniei. astfel,  

loc pe 16 aprilie, la sediul icr londra. a fost vorba de un 
eveniment dublu, dedicat lui Sir Patrick leigh Fermor care a 
transcris în sute de pagini întâlnirile sale cu oamenii şi peisajele 
româniei. Scriitorul britanic a fost celebrat printr-o expoziţie 
de fotografie ilustrând pasaje memorabile referitoare la 
românia şi români din cărţile sale Between the Woods 
and the Water şi The Broken Road şi prin câteva prezentări 
legate de locurile străbătute şi familiile care l-au găzduit, 
între 1933 şi 1938, pe călătorul britanic de-a lungul periplurilor 
sale româneşti. expoziţia, curatoriată de icr londra şi 
purtând titlul „Patrick leigh Fermor: a romanian romance”/ 
„Patrick leigh Fermor – o pasiune românească”, s-a bazat 
pe fotografii de arhivă realizate, în aceeaşi perioadă şi 
pe aceleaşi trasee, de fotograful şi călătorul german Kurt 
hielscher. evenimentul a fost deschis de către directorul icr 
londra, care a prezentat conceptul participării româneşti la 
ediţia din 2015 a târgului de carte londonez şi a vorbit despre 
importanţa cărţilor lui Patrick leigh Fermor pentru ideea de 
punte culturală între românia şi Marea Britanie. Prelegerile 
care s-au succedat au fost susţinute de istoricul alan ogden, 
arhitectul Şerban cantacuzino c.B.e. şi Michael de Styrcea. În 
rândurile publicului s-au numărat charles arnold, director al 
Patrick leigh Fermor Society, şi membri marcanţi ai Societăţii, 
Brian curran, director de proiecte al Global heritage Fund 
uK, precum şi scriitorii Stephen Watts şi lucy abel-Smith.

23-26 aprilie, Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi 
Tineret, Chişinău, ediţia a XIX-a
institutul cultural român, prin icr chişinău şi centrul naţional 
al cărţii, a participat la Salonul internaţional de carte pentru 
copii şi tineret, ediţia a XiX-a, din chişinău, ce a avut loc 
în perioada 23-26 aprilie 2015, prezentând oferta de carte 
a editurilor româneşti care au publicat cărţi pentru copii şi 
tineret.
icr a susţinut prezenţa la Salon a reprezentanţilor uniunii 
editorilor din românia şi ai editurilor arthur, Junimea şi 
Princeps Multimedia. De asemenea, a acordat următoarele 
premii: premiul „ion creangă” pentru întreaga activitate în 
domeniul literaturii pentru copii – acordat domnului Petru 
cărare; premiul „igor Vieru” pentru întreaga activitate în 
domeniul ilustraţiei de carte pentru copii – acordat domnului 

14-18 mai / Salonul Internaţional de Carte de la 
Torino – Salone Internazionale del Libro di Torino 
© ICR
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Standul româniei a mai găzduit lansarea a trei noi volume 
apărute recent la centrul cultural italo-român de la Milano / 
editura rediviva: Liviu Rebreanu, Adamo ed Eva, traducere 
de Davide arrigoni; lilyan Kertay, I confini del cuore, şi ingrid 
Beatrice coman, Badante per sempre. Violeta Popescu, 
ingrid Beatrice coman şi roberto Merlo au discutat despre 
noile apariţii editoriale de la rediviva, în cadrul unei dezbateri 
moderate de scriitoarea şi traducătoarea irina Ţurcanu.
Seria de evenimente s-a încheiat pe 17 mai cu prezentarea 
romanului Baltagul de Mihail Sadoveanu, apărut în limba 
italiană, în traducerea profesorului Marco cugno (ed. 
atmosphere libri). au vorbit despre carte roberto Merlo şi 
Mauro di leo.

20-24 mai / Salonul Internaţional de Carte Bookfest, Bucureşti
În perioada 20-24 mai, institutul cultural român a participat 
cu un stand propriu la Salonul internaţional de carte Bookfest, 
desfăşurat la complexul expoziţional romexpo din Bucureşti.
la standul icr a avut loc lansarea volumului Viaţa culturală 
a aromânilor în secolul al XVIII-lea şi în prima jumătate a celui 
de-al XIX-lea, la care au fost prezenţi Dan Dungaciu, Bogdan 
Popescu, Viorel Stănilă şi cea a albumului Războiul cel Mare. 
Fotografia pe frontul românesc 1916-1919, cu participarea 
Marianei Bulei şi a lui adrian Silvan ionescu, dar şi cea a 
revistei Euresis 2014, Cahiers roumains d’études littéraires et 
culturelles. Romanian Journal of Literary and Cultural Studies  
la care au participat Mircea Martin, ioan Pânzaru şi Paul 
cernat. De asemenea, standul icr a găzduit dezbaterea 
„Psihiatrie şi diplomaţie“, moderată de adrian Mihalache, la 
care au fost prezenţi ion Vianu şi Sergiu celac. cu această 
ocazie s-a lansat şi numărul 93, de primăvară, al revistei 
Lettre Internationale.

27-31 mai / Târgul Internaţional de Carte BookExpo America, 
New York
românia a fost prezentă, pentru al doilea an consecutiv, la 
Bookexpo america, cel mai mare târg de carte din spaţiul 
nord-american, a cărui ediţie din acest an s-a desfăşurat, 
între 27 şi 31 mai, la new York, în complexul expoziţional de 
la Javits centre. Bookexpo america este un târg de carte 
dedicat, în principal, profesioniştilor (autori, traducători, 

printr-un design modern special conceput, au fost prezentate 
următoarele monumente: arcul de triumf, ateneul român, 
cazinoul din constanţa, Palatul Mogoşoaia, castelul Peleş, 
Palatul culturii din iaşi, casa Sfatului din Braşov, turnul cu ceas 
din Sighişoara, o biserică de lemn din Maramureş şi Podul 
Basarab. Situat într-o zonă de maximă vizibilitate, standul 
româniei a fost repartizat astfel: un spaţiu dedicat vânzării 
de carte, organizat cu sprijinul librăriei libris din Braşov; un 
spaţiu destinat evenimentelor literare; o cabină radio care 
a găzduit echipa radio torino international, unul dintre 
partenerii media ai participării româniei la salonul de carte, 
şi un punct de informare turistică organizat în parteneriat cu 
Biroul naţional de turism al româniei în italia.
Pe durata celor cinci zile, atât la standul româniei, cât şi în 
alte săli din cadrul Salonului au fost organizate manifestări 
care au avut scopul de a promova relaţiile bilaterale în 
domeniul literaturii, al traducerilor şi al politicilor editoriale. o 
altă axă de interes a fost aceea de stimulare a interesului 
specialiştilor, editorilor şi traducătorilor pentru literatura 
română, facilitându-se contactele directe între scriitorii invitaţi 
şi publicul larg, precum şi păstrarea legăturii comunităţii 
româneşti cu valorile culturale ale ţării de origine.
Scriitorii invitaţi în acest an au fost:  Mircea cărtărescu, 
care şi-a prezentat volumele apărute de curând în limba 
italiană – în traducerea lui Bruno Mazzoni la editurile Voland 
şi nottetempo – Abbacinante. Il corpo, respectiv Il poema 
dell’acquaio, fiind întâmpinat cu recenzii favorabile atât 
de presă, cât şi de către specialişti; Matei Vişniec, prezent 
la punerea în scenă a piesei sale, Occidental express, de 
către compania italiană de teatru „Kataplixi teatro”, cât şi 
la discuţiile ulterioare pe marginea acestei opere, avându-i 
drept parteneri de dialog pe roberto Merlo, Gerardo 
Guccini şi emilia David; Denisa comănescu, prezentă alături 
de scriitoarea aura christi, respectiv de traducătoarea 
Floarea Maria Pop, în cadrul evenimentului dedicat poeziei 
la feminin: „la poesia: esilio o patria? Poesia romena al 
femminile”; Bogdan Suceavă, invitat alături de traducătorul 
roberto Merlo şi de editorul Mauro di leo, în vederea 
promovării volumului său tradus în limba italiană: Miruna, 
una storia, apărut recent la editura atmosphere libri prin 
programul tPS. 
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Dancu (care a prezentat cărţile editurii Virgo eBooks). 
Programul a inclus şi două evenimente prezentate pe scena 
oficială a târgului -– east Side Stage – (1) The Archipelago 
Norman Manea, un dialog între norman Manea şi Bogdan 
alexandru Stănescu, menit a descoperi itinerariul intelectual 
al scriitorului norman Manea şi motivele care l-au condus 
în exil, şi (2) Filiera grecească / The Greek Connection în 
cadrul căruia scriitorii Bogdan hrib şi lawrence Block au 
discutat despre romanul poliţist din europa de est şi şansele 
de afirmare ale acestuia.
Sala auditorium a icr new York a găzduit pe 28 mai un 
eveniment literar în cadrul căruia Petru Popescu şi Mona 
Momescu (lector la catedra „n. iorga” de la columbia 
university) au discutat despre condiţia scriitorului şi artistului 
român stabilit în lumea nouă, precum şi despre poveştile 
de viaţă transpuse în romanele Dulce ca mierea e glonţul 
patriei şi Supleantul. Publicul numeros prezent la această 
serată literar-artistică a admirat şi expoziţia oanei Maria 
cajal, intitulată Posters for Unwriten Plays.
tot Sala auditorium a icr new York a găzduit pe 29 mai 
o întâlnire cu tema Literatura ca patrie şi continent, cu 
participarea scriitorilor ana Blandiana, Doina uricariu şi 
romulus rusan. În spaţiile de expunere din holul şi din sala 
auditorium ale institutului, publicul a vizionat expoziţia 
„Memoria ca formă de justiţie”, realizată de Memorialul 
Victimelor comunismului şi al rezistenţei, de la Sighet, 
iniţiat şi condus de ana Blandiana şi romulus rusan. În 
cadrul evenimentului din data amintită, soprana Micaela 
Mingheraş, acompaniată la pian de laetitia ruccolo, 
a susţinut recitalul de lieduri “George enescu, eternul 
contemporan”.

29 mai-14 iunie / Târgul de carte Retiro de la Madrid – Feria 
del Libro de Madrid 
institutul cultural român, prin centrul naţional al cărţii şi icr 
Madrid, a organizat participarea româniei la cea de-a 74-a 
ediţie a târgului de carte retiro de la Madrid. târgul este cel 
mai mare eveniment de vânzare de carte din Spania fiind 
inaugurat în fiecare an de către un reprezentant al familiei 
regale. Standul românesc a pus la dispoziţia publicului atât 
volume de autori români publicate în Spania în ultimii ani cât 

editori, difuzori de carte). Din acest an, organizatorii au 
decis creşterea numărului de zile în care este permis accesul 
publicului, astfel încât perioada târgului a fost şi ea extinsă 
de la patru la cinci zile: 27-29 mai - Bea (secţiunea târgului 
dedicată profesioniştilor) şi 30-31 mai - Bookcon (secţiunea 
târgului deschisă publicului). Ţara invitată de onoare la 
această ediţie a fost r.P.chineză.
Participarea românească la Bookexpo america (Bea) 2015 
a fost organizată de institutul cultural român, prin centrul 
naţional al cărţii şi icr new York, în parteneriat cu Ministerul 
culturii.
la standul româniei, programul a inclus întâlniri cu scriitorii 
norman Manea, Petru Popescu şi ana Blandiana. Vizitatorilor 
la standul româniei le-au fost prezentate cărţile autorilor 
români (ana Blandiana, nichita Stănescu, Mircea cărtărescu 
ş.a.) traduşi în limba engleză, la archipelago Books şi 
Bloodaxe Books. În acelaşi context, adrian George Sahlean, 
un apreciat traducător al poeziei eminesciene, a fost prezent 
la standul românesc şi a vorbit, sub genericul „Migălosul 
cronofag”, despre arta transpunerii în limba engleză a liricii 
româneşti clasice şi contemporane. la standul româniei au 
fost prezenţi, de asemenea, autorii ana Blandiana, romulus 
rusan, Bogdan hrib, oana Maria cajal (care şi-a prezentat 
cartea Posters for Unwritten Plays, apărută la editura icr), 
alături de personalităţi reprezentative ale lumii literare, 
publicistice şi editoriale din comunitatea românească a new 
York-ului, cum ar fi theodor Damian, alexandra conte, Valery 
oişteanu, Grigore culian, Stephan Benedict şi constantin 

27-31 mai / Dezbatere la standul României de la BookExpo 
America, Newt York
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o importantă sursă de informare a publicului chinez interesat 
de cultura română.
la china international exhibition center au fost organizate 
evenimente precum „translation Grant Presentation”, unde 
Bogdan Popescu, directorul centrului naţional al cărţii, a 
prezentat editorilor chinezi interesaţi de publicarea autorilor 
români oportunităţile oferite de programele „translation 
and Publication Support“ şi „Publishing romania”, dar şi 
„atelierul de traducere de literatură din limba română în 
limba chineză“.
lansarea ediţiei în limba chineză a volumului Amorţire al 
scriitorului Florin lăzărescu, publicată în anul 2014 la editura 
literatura Poporului, în prezenţa lui chen Min, director 
adjunct al Departamentului de limbi străine al editurii, a 
constituit un eveniment aparte deoarece romanul a fost 
recompensat cu Premiul Pentru cel Mai Bun roman Străin, 
Florin lăzărescu fiind primul scriitor român care a primit o 
astfel de distincţie. la aceste evenimente au fost prezenţi Jidi 
Majia, vicepreşedintele uniunii Scriitorilor din china şi Wang 
tieshan, traducător şi preşedintele asociaţiei de prietenie 
china-românia.
un eveniment conex târgului de carte a fost proiectarea cu 
subtitrare în limba chineză a piesei Funcţionarul destinului 
de horia Gârbea în sala centrului cultural al districtului 
Dongcheng, Beijing, ce a fost precedată de conferinţa 
„tendinţele principale din literatura română contemporană“, 
ţinută de autor. 
Pe durata târgului au avut loc întâlniri cu editori interesaţi 
să publice autori români, printre care liu Zhong, director 
general china Publishing and Media holdings company, 
Sun Wei, director adjunct al Departamentului de cooperări 
internaţionale din cadrul SDX Joint Publishing company, 
Meng chao, vicepreşedintele editurii universităţii renmin şi 
Yolanda liu, director adjunct în cadrul Departamentului de 
Drepturi de autor şi cooperări internaţionale al aceleiaşi 
edituri, insub lim, preşedinte al the choicemaker Korea co.

24-27 septembrie / Târgul Internaţional de Carte de la 
Göteborg – Boksmässan
În perioada 24-27 septembrie, s-a desfăşurat la Göteborg, 
în Suedia, târgul internaţional de carte Boksmässan. 

şi cărţi în limba română, cu precădere autori clasici români, 
cărţi pentru copii, dicţionare şi metode de învăţare a limbii 
române. cărţile au fost disponibile pentru vânzare la stand 
în toată perioada târgului. Prezenţa unui stand românesc 
la acest târg a contribuit decisiv la vizibilitatea cărţilor 
româneşti şi a scriitorilor români, clasici şi contemporani, în 
rândul publicului spaniol cititor sau specializat (presă, editori, 
traducători, librari), iar cererea pentru volume în limba 
română este de la an la an tot mai mare. 

26-30 august / Târgul Internaţional de Carte de la Beijing / 
Beijing International Bookfair
În perioada 26-30 august a avut loc cea de-a XXii-a ediţie 
a târgului internaţional de carte de la Beijing, ediţie la care 
românia a fost prezentă, în premieră, cu un stand propriu 
organizat de centrul naţional al cărţii şi icr Beijing. 
Programul românesc a cuprins întâlniri cu editorii din china 
şi zona asiatică, cu scriitori chinezi, precum şi prezentarea 
programelor de sprijinire a traducerilor derulate de centrul 
naţional al cărţii, organizarea în cadrul târgului a unui 
atelier de traducere din limba română în limba chineză, 
lansări de carte şi alte evenimente conexe. interesul pentru 
cultura română şi scriitorii din românia a fost important, 
publicul numeros putând consulta cărţi şi albume publicate 
de edituri din românia în cele mai diverse domenii, de la 
istorie la beletristică, poezie şi carte pentru copii, la eseu, artă 
modernă şi contemporană. 
Programul a cuprins dezbateri şi conferinţe precum „Seara 
literaturii“, la one Way Street Space, Joy city Venue, despre 
influenţele dintre literatura est-europeană, rusă şi chineză la 
care au participat scriitorii horia Gârbea, Valery Georgievich 
Popov şi Xu Zechen sau cea prilejuită de Ziua limbii române 
la care au fost prezenţi eugen uricaru, horia Gârbea, editorul 
raluca tudor, directorul icr Beijing, constantin lupeanu,  
directorul centrului naţional al cărţii, Bogdan Popescu şi 
profesorii de limba română de la universitatea de limbi străine 
din Beijing: Pang Jiyang, şefa catedrei de limba română, Ding 
chao, director al centrului de cercetare a limbilor central 
şi est europene şi Dong Xi Xiao, prodecan. cu acest prilej, 
s-a făcut anunţul inaugurării oficiale a Bibliotecii icr Beijing, 
care, împreună cu biblioteca din cadrul catedrei de limba 
română a universităţii de limbi Străine din Beijing, constituie 
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interes a fost marcarea a 70 de ani de la încheierea celui 
de-al doilea război mondial şi eliberarea lagărelor naziste.
Scriitorii invitaţi în acest an au fost: carmen Bugan, care şi-a 
prezentat volumul Burying the Typewriter, recent publicat în 
limba suedeză şi întâmpinat cu recenzii favorabile; norman 
Manea, căruia i-a apărut de curând în suedeză volumul 
Octombrie, ora opt, recenzat entuziast în presa suedeză; 
Sînziana Popescu, căreia i-a apărut în limba suedeză volumul 
bilingv Maşinuţa curcubeu / Lilla regnbågsbilen; Gabi eftimie, 
poetă şi traducătoare stabilită în Suedia, autoarea volumului 
Nordul e o stare de spirit, volum pentru care a primit premiul 
„tânărul Poet al anului 2014” în cadrul Galei tinerilor Scriitori 
din Suedia, ediţia 2014; andrás Visky, poet şi dramaturg, 
invitat special la scena rum för poesi, dedicată poeziei, în 
data de 26 septembrie, pentru lectura publică a unei selecţii 
din versurile sale, alături de henrik nilsson, care a asigurat 
lectura în limba suedeză.
atât pentru programele de la stand, cât şi pentru seminarii, 
icr a invitat moderatori care cunosc opera autorilor români 
invitaţi şi care se bucură de largă recunoaştere profesională 
în Suedia. Dintre aceştia îi amintim pe aris Fioretos, scriitor 
distins cu numeroase premii literare şi vice-preşedinte al 
academiei Germane de litere sau pe Magnus Florin, scriitor 
şi director literar al teatrului Dramatic regal.

7-9 octombrie / Târgul internaţional de carte LIBER de la 
Madrid – LIBER International Book Fair
institutul cultural român, prin centrul naţional al cărţii 
şi icr Madrid, a organizat standul româniei la cea de-a 
33-a ediţie a târgului de carte liBer, dedicat exclusiv 
profesioniştilor din domeniul editorial. Standul a avut o 
suprafaţă de 12 metri pătraţi şi a fost amplasat în pavilionul 
internaţional. obiectivul organizării standului româniei l-a 
reprezentat promovarea culturii române prin prezentarea 
pieţei editoriale din românia şi a programelor de traduceri 
derulate de centrul naţional al cărţii în vederea promovării 
literaturii române în străinătate.
târgul de carte liBer nu este un târg cu vânzare de carte, 
fiind dedicat exclusiv profesioniştilor din domeniul editorial şi 
are loc alternativ, la Madrid şi la Barcelona. românia a fost 
ţară invitată de onoare în 2011. 

Participarea româniei la ediţia din acest an a fost organizată 
de către centrul naţional al cărţii şi icr Stockholm.
târgul internaţional de carte de la Göteborg este evenimentul 
literar al anului în Suedia şi totodată cel mai mare târg de 
carte din Scandinavia. acest eveniment atrage anual în jur 
de 100.000 de  vizitatori, printre care se numără reprezentanţi 
ai celor mai mari edituri din Suedia, profesori, bibliotecari, 
agenţi literari, cât şi alţi profesionişti din domeniul cărţii. târgul 
oferă o reală vizibilitate invitaţilor săi, fiind urmărit cu interes 
atât de presă, cât şi de lumea literară suedeză, dar şi de 
către membrii academiei Suedeze.
Programul românesc al ediţiei din acest an a fost alcătuit 
din seminarii incluse în programul oficial al târgului şi 23 de 
evenimente organizate în cadrul standului comun eunic, 
dar şi în cadrul altor secţiuni ale târgului, precum standul 
cotidianului naţional Dagens Nyheter, scena de poezie, 
standul grupului editorial Bonniers, scena pentru copii, scena 
de dezbateri, alături de un alt program cu o participare 
consistentă, organizat la Biblioteca Municipală din Göteborg, 
avându-i ca invitaţi pe scriitorul şi criticul literar suedez eva 
Ström în dialog cu scriitorul norman Manea.
Participarea românească la târg a fost concepută pornind 
de la apariţiile în limba suedeză din acest an (Îngropând 
maşina de scris de carmen Bugan, Octombrie, ora opt de 
norman Manea, Levantul de Mircea cărtărescu şi Respiraţie-
întoarcere de Paul celan), precum şi de la temele principale 
ale prezentei ediţii a târgului: libertatea de expresie, literatura 
de limbă maghiară şi literatura pentru copii. un alt subiect de 

24-27 septembrie / Eva Ström şi Norman Manea, într-o discuţie 
organizată de ICR Stockholm şi Biblioteca Municipală din 
Göteborg (la sediul acesteia) – program adiacent participării 
româneşti la Târgul de Carte Göteborg  
© ICR Stockholm
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22-25 octombrie / Târgul Internaţional de Carte de la 
Cracovia / Cracow International Book Fair
În perioada 22-25 octombrie, românia a fost prezentă, în 
premieră, la târgul internaţional de carte de la cracovia cu 
un stand naţional organizat de institutul cultural român prin 
centrul naţional al cărţii (cennac) şi icr Varşovia.
la standul românesc au fost expuse volume apărute la 
editura institutului cultural român, precum şi circa 30 de 
traduceri publicate în limba polonă cu sprijinul institutului 
cultural român, prin programele derulate de cennac. 
Publicul a fost deosebit de interesat de materialele expuse 
şi de volumele care au putut fi achiziţionate la stand.  
cele mai căutate cărţi de autori români, traduşi în limba 
polonă au fost cele scrise de Max Blecher, Varujan 
Vosganian, prezent pe perioada târgului la Festivalul 
internaţional de literatură „Joseph conrad” de la cracovia, 
şi lucian Dan teodorovici, al cărui roman, „Matei Brunul”, a 
fost recompensat cu Premiului Special al cititorilor „natalia 
Gorbaniewska” – distincţie asociată prestigiosului Premiu 
literar al europei centrale anGeluS şi acordată în urma 
votului cititorilor. 
Prezenţa româniei la târg a fost completată de expoziţia de 
fotografie „românia multietnică în fotografii din secolele al 
XiX şi al XX-lea“, pe tema minorităţilor naţionale din românia, 
pregătită de icr Varşovia.

12-15 noiembrie / Târgul Internaţional de Carte de la Viena 
BuCh WIEN
În perioada 12-15 noiembrie, institutul cultural român 
a participat cu un stand propriu la târgul internaţional 
de carte de la Viena – Buch Wien. atât la evenimentul 
„noaptea lungă a cărţilor“ cu care a debutat târgul, cât 
şi pe toată durata acestuia, la stand au fost expuse cărţi 
şi albume semnate de autori români, apărute la edituri 
din spaţiul de limbă germană şi la editura icr, traduceri 
publicate prin programele de finanţare derulate de centrul 
naţional al cărţii. Printre noile apariţii prezentate la standul 
icr s-a numărat Journal aus den Zeiten des Krieges / 
Jurnal din vremuri de război de Corneliu Coposu, publicat 
în 2015 la editura Mica Valahie în traducerea profesorului 
Michael Werner. institutul cultural român a organizat 

la ediţia din 2015 au fost invitate să participe la standul 
româniei de la liber Madrid editurile româneşti care au 
publicat recent autori români şi/sau volume/albume care 
promovează arta, arhitectura româniei şi patrimoniul 
uneSco din românia; albume-ghid destinate muzeelor de 
importanţă naţională din românia; volume dedicate istoriei 
româniei şi monarhiei din romania; cD-uri etc. Selecţia a 
avut în vedere reprezentativitatea fiecărei edituri pentru 
piaţa editorială românească în contextul dat. alături de 
titlurile editurilor româneşti, la stand au fost prezentate şi 
30 dintre volumele apărute în Spania prin programele de 
finanţare derulate de centrul naţional al cărţii, precum 
şi materiale de promovare a programelor şi proiectelor 
derulate de institutul cultural român, pliante şi cataloage cu 
mostre de traduceri din operele scriitorilor români. 
Pe toată durata târgului, reprezentanţii icr au asigurat 
prezenţa la standul româniei, au oferit tuturor celor interesaţi 
informaţii despre editurile româneşti, despre titlurile expuse 
în cadrul standului şi despre programele derulate de centrul 
naţional al cărţii. la stand au avut loc discuţii cu editori şi 
agenţi literari cărora le-au fost prezentate programele de 
traduceri şi cataloagele cu autori români, astfel: editurile 
Verbum ediciones, Sopena, Pacifico, trotta, tropo editores, 
casa del libro, Barbara Fiore, armaenia, librera, agenţia de 
carte Pilo agency şi distribuitorul de cărţi la librería.

7-9 octombrie / Întâlnire cu un editor spaniol la standul României 
de la Târgul Internaţional de Carte LIBER - Madrid
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participat muzicologul Viorel cosma, editor al lucrarii, cristina 
andrei, directoarea Muzeului national „George enescu“, şi 
Sever Voinescu, publicist.
la această ediţie a târgului, icr a fost partener al centrului 
international de agenţii literare (cial), un spaţiu profesional 
dedicat negocierii drepturilor de autor şi de traducere, 
schimbului de experienţă dintre profesioniştii din domeniu 
şi fluidizării contactelor între editorii, autorii şi agenţii literari 
români şi omologii lor din străinătate. În cei trei ani de la 
înfiinţare, 25 de agenţii literare din anglia, Franţa, Germania, 
italia, românia, Spania, Sua şi turcia au fost reprezentate în 
cadrul cial – Gaudeamus. la această ediţie, cu sprijinul icr, 
au fost prezenţi la Bucureşti agenţii literari amaiur Fernandez 
(Spania), Mehmet Demirtas şi Fatma Yilmaz (turcia).
     

următoarele evenimente: prezentarea de carte Der Fluch 
des schnauzbärtigen Banditen (La malédiction du bandit 
moustachu) susţinută de autoarea irina teodorescu, în 
dialog cu traducătoarea cărţii în limba germană, Birgit leib, 
prezentarea noii ediţii a ghidului cultural bilingv Românii de 
pe Ringstrasse. Trasee de ieri prin Viena de azi de Gabriel 
Kohn şi Peter Schubert, apărut la editura icr în anul 2015, 
avându-l ca invitat special pe ioan holender, evenimentul 
gastronomic şi prezentarea cărţii Privind înapoi prin fereastra 
bucătăriei susţinute de Dagmar Dusil, dezbaterea „europa 
der extreme – hat der Donauraum antworten?” („o 
europă a extremelor. are spaţiul dunărean răspunsuri?”) cu 
participarea din românia a profesorului ion Bogdan lefter, 
lectura şi discuţia cu publicul pe baza traducerii în limba 
germană a lui ernest Wichner a volumului lilianei corobca, 
Kinderland, la Museum Startgalerie artothek şi la Buch Wien, 
prezentarea cărţii Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit 
(Sentimentul primar al nevinovăţiei) de Dana Grigorcea. 
Pe durata târgului au avut loc întâlniri cu reprezentanţii unor 
edituri de prestigiu din spaţiul de limbă germană, interesate 
de accesarea programelor de finanţare derulate de centrul 
naţional al cărţii, precum: Paul Zsonlay, Wieser, Karolinger, 
löcker, residenz Verlag, Picus Verlag, Piper Verlag.

18-22 noiembrie / Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus 
Bucureşti
În perioada 18-22 noiembrie, institutul cultural român a 
fost prezent la târgul internaţional de carte Gaudeamus, 
desfăşurat la Pavilionul central romexpo din Bucureşti. 
Programul a cuprins dezbateri şi lansări de carte. astfel, la 
sala cupola din cadrul roMeXPo, sub egida revistei Lettre 
Internationale, a avut loc dezbaterea „a da drumul gurii, sau 
a-i pune pază?“, moderată de prof. univ. adrian Mihalache 
la care au participat criticii literari nicolae Manolescu şi Mihai 
Zamfir. cu această ocazie, s-a lansat numărul 95, de toamnă, 
al revistei Lettre Internationale. De asemenea, au fost 
organizate două lansări de carte: albumul Mircia Dumitrescu 
(ediţia a ii-a) la care au fost prezenţi criticul de arta Pavel 
Şuşară şi profesorul universitar Silviu angelescu şi albumul 
bilingv George enescu. Muzicianul de geniu în imagini/
George Enescu. The musical genius in pictures la care au 
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Programele de finanţare TPS şi Publishing Romania
Translation and Publication Suppport Programme (TPS)

În 2015, cu finanţarea institutului cultural român, prin 
programul tPS derulat de centrul naţional al cărţii, au 
apărut 47 de traduceri în 21 de ţări (republica cehă: 1, 
italia: 8, Slovacia: 2, Belgia: 2, olanda: 2, Spania: 4, Bulgaria: 
5, canada: 1, Macedonia: 2, Brazilia: 1, austria: 1, Franţa: 
2, Germania: 4, turcia: 1, Polonia: 3, Japonia: 1, etiopia: 2, 
Grecia: 1, Suedia: 1, Serbia: 1, ungaria: 2) astfel: 
1. Medgidia, miasto u kresu (titlu original: Medgidia, oraşul 
de apoi) de cristian teodorescu, traducere de radosława 
Janowska-lascăr, atut / amaltea, Polonia
2. Abbacinante. Il corpo (titlu original: Orbitor. Corpul) de 
Mircea cărtărescu, traducere de Bruno Mazzoni, Voland, italia
3. Storia della Romania (titlu original: O istorie sinceră a 
poporului român) de Florin constantiniu, traducere de Fulvio 
Del Fabbro şi Maria Floarea Pop, rubbettino editore, italia
4. La ventolière en plastique (titlu original: Vîntureasa de 
plastic) de Marius chivu, traducere de Fanny chartres, 
M.e.o. Éditions, Belgia
5. Cezara (titlu original: Sărmanul Dionis. Cezara) de Mihai 
eminescu, traducere de Doina Fagadar, ardicia editorial, 
Spania
6. ¿El fin de Occidente? Hacia el mundo de mañaña (titlu 
original: Sfârşitul Occidentului? Spre lumea de mâine) de 
lucian Boia, traducere de Joaquín Garrigós Bueno, eneida 
editorial, Spania
7. Nostalgia de Mircea cărtărescu, traducere de hailemelekot 
tekesteberhan, hohe Publisher, etiopia
8. Inimi cicatrizate de Max Blecher, traducere de asnake 
tesgaw, hohe Publisher, etiopia
9. Chuleandra. La danza del amor y la muerte (titlu original: 
Ciuleandra) de liviu rebreanu, traducere de Joaquín 
Garrigós Bueno, ediciones XorKi, Spania
10. Machtspiele. Neue Theaterstücke aus Rumänien 
(antologie de dramaturgie contemporană românească), 
traducere de Daria hainz, theater der Zeit, Germania
11. БЕСАРАБИЯ, МОЯ ЛЮБОВ (titlu original: Tema pentru 
acasă) de nicolae Dabija, traducere de ognean Stamboliev, 
avangard Print, Bulgaria

12. Levanten-Österlandet (titlu original: Levantul) de Mircea 
cărtărescu, traducere de inger Johansson, albert Bonniers 
Förlag, Suedia
13. Het onmetelijke mausoleum (titlu original: Orbitor. Aripa 
dreaptă) de Mircea cărtărescu, traducere de Jan Willem 
Bos, De Bezige Bij, olanda
14. Qui veut la peau d’Andreï Mladin? (titlu original: Atac în 
bibliotecă) de George arion, traducere de Sylvain audet, 
Genèse Édition, Belgia
15. ДОНЯ АЛБА (titlu original: Donna Alba) de Gib Mihăescu, 
traducere de hristo Boev, Perseus, Bulgaria
16. Il passato scabroso di Cioran (titlu original: Cioran sau 
un trecut deocheat) de Marta Petreu, traducere de amelia 
natalia Bulboaca şi Magda arhip, orthotes editrice, italia
17. Ki nyerte meg a vallások világháborúját? (titlu original: 
Cine a câştigat Războiul Mondial al Religiilor?) de Daniel 
Bănulescu, traducere de Boróka Balázs, aB-art, Slovacia
18. Simion a panelszent. Regény angyalokkal és moldvaiakkal 
(titlu original: Simion liftnicul. Roman cu îngeri şi moldoveni) 
de Petru cimpoeşu, traducere de imre Szőcs, Kalligram, 
Slovacia
19. Sara de Ştefan agopian, traducere de laure hinckel, 
actes Sud, Franţa
20.  O negociante de inícios de romance (titlu original: 
Negustorul de începuturi de roman) de Matei Vişniec, 
traducere de tanţy ungureanu, É realizações editora, Brazilia
21. Ritorno dall’esilio (antologie poetică) de Denisa 
comănescu, traducere de Bruno Mazzoni şi Mihail Banciu, 
transeuropa edizioni, italia
22. Lizoanca tizenegy évesen (titlu original: Lizoanca la 11 
ani) de Doina ruşti, traducere de enikő Szenkovics, orpheusz 
Kiadó, ungaria
23. Die transzendente Zensur (titlu original: Cenzura 
transcendentă) de lucian Blaga, traducere de rainer 
Schubert, Frank & timme, Germania
24. Paul Celan. La dimensione romena (titlu original: Paul 
Celan. Dimensiunea românească) de Petre Solomon, 
traducere de irma Maria Grazia carannante, Mimesis 
edizioni, italia
25. De ce iubim femeile de Mircea cărtărescu, traducere de 
haruya Sumiya, Shoraisha, Japonia
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40. Ο αποφυλακισμένος κύριος Κ. (titlu original: Domnul K. 
eliberat) de Matei Vişniec, traducere de ciprian-lucreţius 
Suciu, antonios Stamoulis editions, Grecia
41. Az utolsó ütés (titlu original: Parcurs) de Mariana Gorczyca, 
traducere de Gabriella Koszta, noran libro Kiadó, ungaria
42. НCTOPИJA PYMYHÂ (titlu original: Istoria românilor) de 
ovidiu Pecican, traducere de Dura Miočinović, clio, Serbia
43. ЕЛИЗА НА ЕДИНАЕСЕТ ГОДИНИ (titlu original: Lizoanca 
la 11 ani) de Doina ruşti, traducere de alexandra Kaitozis, 
antolog, Macedonia
44. CЛЕПИОТ МАСЕР (titlu original: Der Blinde Masseure) de 
cătălin Dorian Florescu, traducere de Dusanka Kaevska, 
antolog, Macedonia
45. I conigli non muoiono mai (titlu original: Iepurii nu mor) de 
Savatie Baştovoi, traducere de anita natascia Bernacchia, 
Keller editore, italia
46. Adam et Ève (titlu original: Adam şi Eva) de liviu rebreanu, 
traducere de Jean-louis courriol, Éditions cambourakis, 
Franţa
47. Karanlic bir pencere (titlu original: O fereastră întunecată) 
de Florin irimia, traducere de Sunia iliaz acmambet, aylak 
adam, turcia.
În 2015, în cadrul programului tPS, s-au acordat finanţări în 
valoare totală de 280.232,64 eur.
În perioada 15 aprilie-15 septembrie 2015 a avut loc sesiunea 
de primire a candidaturilor care vizează proiecte editoriale ce 
urmează să apară pe parcursul anului 2016. S-au primit 78 de 
solicitări, dintre care 73 au îndeplinit condiţiile de eligibilitate, 
fiind supuse evaluării. comisia de experţi independenţi 
alcătuită din laura albulescu (editor şi traducător), Bogdan 
creţu (cadru didactic universitar, critic literar) şi Paul cernat 
(cadru didactic universitar, critic literar) s-a întrunit în zilele 
de 7 şi 8 decembrie 2015, evaluând candidaturile primite şi 
aprobând spre finanţare 44 de proiecte editoriale. Valoarea 
totală a finanţărilor aprobate  în cadrul acestei sesiuni a fost 
de 195.465,67 eur. Volumele finanţate urmează să apară în 
20 de ţări, printre care Brazilia, Statele unite, Marea Britanie, 
irlanda, elveţia, estonia sau Slovenia.

26. Die vier Jahreszeiten (titlu original: Cele patru anotimpuri) 
de ana Blandiana, traducere de Katharina Kilzer şi Maria 
herlo, edition noack & Block, Germania
27. Il poema dell’acquaio (antologie poetică) de Mircea 
cărtărescu, traducere de Bruno Mazzoni, nottetempo, italia
28. ЗЕЛЕНАТА КОТКА (antologie de teatru românesc 
contemporan), traducere de lora nenkovska si ivan radev, 
PanoraMa +, Bulgaria
29. Kniha šepotů (titlu original: Cartea şoaptelor) de Varujan 
Vosganian, traducere de Jarmila horáková, haVran, 
republica cehă
30. ОТВБД МОСТА (titlu original: Dincolo de pod. Mara. 
Comoara) de ioan Slavici, traducere de ognean Stamboliev, 
avangard Print, Bulgaria 
31. Els meus començaments (titlu original: Mes départs) de 
Panait istrati, traducere de anna casassas Figueras, editorial 
Minúscula, Spania
32. АДАM И ЕВА (titlu original: Adam şi Eva) de liviu rebreanu, 
traducere de hristo Boev, Svetlana Yancheva, Bulgaria
33. Księga szeptów (titlu original: Cartea şoaptelor) de 
Varujan Vosganian, traducere de Joanna Kornaś-Warwas, 
Książkowe Klimaty, Polonia
34. Bliskość (titlu original: Apropierea) de Marin Mălaicu-
hondrari, traducere de Dominik Małecki, Książkowe Klimaty, 
Polonia
35. Der erste Horizont meines Lebens (titlu original: Kinderland) 
de liliana corobca, traducere de ernest Wichner, Paul 
Zsolnay Verlag, austria
36. Het boek der fluisteringen (titlu original: Cartea şoaptelor) 
de Varujan Vosganian, traducere de Jan Willem Bos, 
uitgeverij Pegasus, olanda
37. The Greek Connection (titlu original: Filiera grecească) de 
Bogdan hrib, traducere de Monica ramirez, Mosaic Press, 
Canada
38. La sfera del freddo. Dall’inferno, con amore (titlu original: 
Sfera frigului. Din infern, cu dragoste) de aura christi, 
traducere de Floarea Maria Pop, rediviva edizioni, italia
39. George Enescu: Meisterwerke (titlu original: Capodopere 
enesciene) de Pascal Bentoiu, traducere de Julia richter şi 
larisa Schippel, Frank & timme, Germania
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Ateliere de traduceri

21-27 iunie / Atelier de traduceri literare româno-maghiar la 
Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia
Început în anul 2014, proiectul „atelier de traduceri literare 
din română în maghiară şi din maghiară în română pentru 
tineri traducători din românia şi ungaria“, s-a desfăşurat 
în parteneriat cu institutul Balassi – institutul Maghiar din 
Bucureşti, în mai multe etape, atât în românia cât şi în 
ungaria. Proiectul se subscrie unei strategii de lungă durată 
privind provocările actuale în ceea ce priveşte traducerea 
literară în şi din limbile europei de est, pentru ca oamenii de 
litere din această regiune sa-şi cunoască mai bine reciproc 
literaturile. obiectivul proiectului a fost acela de a aduce în 
centrul atenţiei intelectualilor maghiari şi români literatura 
celuilalt, prin realizarea, răspândirea şi popularizarea 
traducerilor literare şi prin formarea unei noi generaţii de 
traducători literari. 
În 2015, institutul cultural român a organizat la Mogoşoaia 
„atelierul româno-maghiar de traduceri literare“, care 
a reunit 6 tineri traducători maghiari. Pe parcursul celor 
cinci zile, traducătorii au participat la seminarii în domeniul 
traducerii literare, precum şi la întâlniri cu scriitori din 

Publishing Romania

În 2015, cu finanţarea institutului cultural român, prin 
programul PuBliShinG roMania derulat de centrul naţional 
al cărţii, au apărut 6 titluri în 3 ţări:
1. număr special consacrat poeziei române contemporane 
al revistei Le Journal des Poètes (coord. linda Maria Baros), 
Éditions le taillis Pré, Belgia
2. n°8 al revistei Seine et Danube (coord. Virgil tănase), 
Éditions non lieu, Franţa
3. număr special dedicat culturii române al revistei Babylon, 
Studentský spolek Babylon, republica cehă
4. album 7 BAND IV: GRAPHIT: ioan atanasiu Delamare, 
amalia Dulhan, Stela lie, Dragoş Pătraşcu, radu Solovăstru, 
Margareta udrescu, Simona Vilău, Doina talmann (coord.), 
Klartext, Germania
5. album monografic Onisim Colta, Doina talmann (coord.), 
Klartext, Germania
6. album monografic Valeriu Şchiau, Doina talmann (coord.), 
Klartext, Germania
Valoarea totală a finanţărilor acordate în 2015 în cadrul 
programului PuBliShinG roMania  a fost de 57.047,47 eur. 
În perioada 15 aprilie – 15 septembrie 2015 a avut loc sesiunea 
de primire a candidaturilor care vizează proiecte editoriale 
ce urmează să apară pe parcursul anului 2016. S-au primit 14 
solicitări (9 la secţiunea 1 şi 5 la secţiunea 2 a programului), 
dintre acestea 13 fiind considerate eligibile şi fiind supuse 
evaluării. comisia de experţi independenţi alcătuită din 
Doina Păuleanu (critic de artă), Mihai Zamfir (scriitor, critic 
literar) şi cătălin Davidescu (critic de artă) s-a întrunit în data 
de 11 decembrie 2015 şi a evaluat cadidaturile propuse, 
aprobând spre finanţare 12 proiecte editoriale din străinătate. 
Suma totală a finanţărilor aprobate în cadrul acestei sesiuni 
a fost de 85.095,21 eur, titlurile finaţate urmând să apară în 
Germania, italia, Franţa, Grecia şi Statele unite ale americii.

21-27 iunie / Atelier de traduceri literare româno-maghiar la 
Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia
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invizibile” (”Visible and invisible Wars”), a investigat sursele de 
agresivitate şi posibilitatea de a le stăvili. 
Festivalul „Feţele păcii” (”Faces of peace”) a avut loc în 
data de 8 mai şi a cuprins discuţii şi ateliere pe tema păcii 
în lume, la diferite şcoli sau alte instituţii culturale slovene, la 
care au luat parte ambii participanţi români. 
la adunarea generală a comitetului pentru Pace din cadrul 
Pen international a fost redactat Manifestul pentru Pace 
adresat tuturor liderilor politici, religioşi şi spirituali ai lumii, 
document supus aprobării reprezentanţilor tuturor centrelor 
Pen, la congresul Mondial al Pen international în toamna 
anului 2015, la Québec.

30 aprilie-1 mai / Turnirul Scriitorilor, Sighişoara, ediţia a II-a
În perioada 30 aprilie-1 mai, a avut loc, la Sighişoara, cea de-a 
doua ediţie a „turnirului Scriitorilor”. Şi în acest an, evenimentul 
central a fost reprezentat de seminarul „traducătorii şi rolul 
lor de mediatori între culturi”, care a adus în prim-plan 
actul traducerii văzut ca mijloc de apropiere culturală în 
europa. icr, prin centrul naţional al cărţii, a fost partener şi 
la această ediţie, alături de Primăria Sighişoara şi de revista 
Observator Cultural. iniţiatoarea şi coordonatoarea acestui 
eveniment este scriitoarea Mariana Gorczyca. Steinar lone, 
Gabriella Koszta, lora nenkovska, Dan Shafran, ivan radev, 
Florica şi Jean-louis courriol au dezbătut rolul „traducerii” 
percepute ca un act cultural comparabil cu diplomaţia în 
domeniul politicii internaţionale.
ediţia din acest an a reunit scriitori şi oameni de cultură atât 
din ţară, cât şi din străinătate. Printre invitaţi s-au numărat 
Gabriela adameşteanu, Marko Bela, Magda cârneci, 
carmen Muşat, radu Vancu, Dan Mircea cipariu, emil 
hurezeanu, nora iuga, cristian teodorescu, Dan Shafran, 
lucian Dan teodorovici.
Programul a avut în vedere discuţii despre contribuţia 
etnicilor germani la viaţa culturală şi socială a transilvaniei, 
dar şi o retrospectivă nora iuga la Festivalul naţional de 
Poezie, desfăşurat în acest oraş medieval în anii ’80. Pe lângă 
aceste evenimente, mai putem enumera lansări de carte, 
dezbaterea cu titlul „Jurnalism versus literatură”, seminariile 
„traducătorii şi rolul lor de mediatori între culturi” şi „Scriitorii şi 
vocile lor despre ceea ce se întâmplă în satul global”. 

românia. astfel, scriitorul Peter Demeny a coordonat 
sesiunile de teoria şi practica traducerii, iar scriitorii Simona 
Sora, horia Gârbea şi Floarea Ţuţuianu le-au vorbit cursanţilor 
despre relaţia scriitorului cu traducătorul şi despre literatura 
română contemporană. Scopul programului a fost acela 
de perfecţionare a traducătorilor şi de îmbogăţire a 
cunoştinţelor lor despre literatura română contemporană. 

Conferinţe internaţionale, festivaluri de literatură

6-9 mai / conferinţa PEN International de la Bled, Slovenia
Graţie parteneriatului stabilit de mai mulţi ani între institutul 
cultural român şi centrul Pen din românia, institutul 
cultural român a susţinut participarea a doi membri Pen 
români, Simona-Grazia Dima şi caius Dobrescu, la cea de 
a 47-a conferinţă internaţională Pen, desfăşurată la Bled, în 
Slovenia, în perioada 6–9 mai 2015. 
această manifestare s-a remarcat prin anvergură prin 
participarea centrelor Pen din numeroase ţări europene, 
precum şi de pe alte două continente: asia şi america de 
nord, fiind onorată de circa 50 de membri Pen din diverse 
centre, şi cu prezenţa la cel mai înalt nivel de însuşi preşedintele 
în exerciţiu al Pen international, eseistul John ralston Saul. 
În data de 6 mai au avut loc o întâlnire a Mira, filiala slovenă 
a comitetului pentru femei din cadrul Pen-club international, 
o masă rotundă intitulată „reţelele sociale împotriva 
femeilor?” (”the Social networks against Women?”) şi o seară 
literară dedicată minorităţii etnice din zona Gorizia a italiei, 
ocazie cu care au fost prezentaţi trei poeţi sloveni, care au 
citit din creaţia lor. 
În data de 7 mai, s-a desfăşurat masa rotundă intitulată 
„Scriitorul într-o societate redusă la sfera ei publică?”( ”a 
Writer in a Society reduced to its Public Sphere?”) la care 
ambii participanţi români au prezentat lucrări publicate 
în volumul 47th International Writers’ Meeting, Bled 06.05–
09.05.2015, ljubljana, Slovenski centre. Scriitoarea Simona-
Grazia Dima a prezentat comunicarea intitulată Are We in 
the World or Is the World within Us?, iar Caius Dobrescu a 
expus idei incitante în prelungirea lucrării sale intitulate On 
De-Mock-Cracy. a doua masă-rotundă, „războaie vizibile şi 
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contemporani dintre cei mai importanţi, muzicieni şi scriitori 
străini invitaţi, încercând să prezinte o imagine completă a 
tendinţelor din poezia română actuală. Printre participanţi s-au 
numărat: radu Paraschivescu, radu Vancu, Dmitri Miticov, 
alexandra turcu, alexandra Văcăroiu, Florin Dan Prodan, ion 
Mureşan, octavian Soviany, Matei hutopilă, Merlich Saia, 
Svetlana cârstean, nicolae avram, t.S. Khasis, Mircea Valeriu 
Popa, Paul Vinicius, Simona Popescu, Domnica Drumea, 
teodora coman, emanuela ignăţoiu-Sora, Paula erizanu 
(republica Moldova), Pablo García casado (Spania), Jesús 
Jiménez Domínguez (Spania), Michaël Vandebril (Belgia), 
Piotr Sommer (Polonia), Wojciech Bonowicz (Polonia), Goran 
Simic (Serbia), Krisztina tóth (ungaria), Marcin Baran (Polonia); 
dintre jurnaliştii şi editori amintim: cezar Gheorghe, alina 
Purcaru, Dia radu, laura albulescu, ana nicolau, Magda 
Mărculescu, claudiu Komartin. librar invitat: Marian coman 
(librăria habitus, Sibiu). Proiect a fost organizat în parteneriat 
cu Societatea de concerte Bistriţa, centrul Judeţean pentru 
cultură Bistriţa-năsăud. institutul cultural român a susţinut 
participarea la festival a următorilor invitaţi străini: Krisztina 
tóth (ungaria), Pablo García casado (Spania), Piotr Sommer 
(Polonia) şi Goran Simić (Bosnia-herţegovina).

Alte parteneriate

8-12 februarie / Târgul Internaţional de Carte de la Ierusalim
În perioada 8-12 februarie, a avut loc târgul internaţional 
de carte de la ierusalim, organizat de Ministerul culturii în 
parteneriat cu icr.
invitaţii icr de la această manifestare au fost: ioan t. 
Morar pentru lansarea cărţii „negru şi roşu” (2013) şi alte 
evenimente literare de la standul româniei, Bogdan hrib  
pentru participarea la o dezbatere din cadrul Cafenelei 
Literare, Sorina chiper (lector universitar doctor la 
universitatea ”al. i. cuza” din iaşi) şi horia Gârbea pentru mai 
multe evenimente la standul românesc. Volumul „negru şi 
roşu” de ioan t. Morar a fost lansat în cadrul mesei rotunde 
la care au participat istoricul raphael Vago şi poeta riri Silvia 
Manor. evenimentul „Genurile <minore> vs. Mainstream în 
literatura română de azi. tendinţe estetice şi politici editoriale” 
a fost moderat de Sorina chiper cu participarea scriitorilor 

8-14 iulie / Festivalul Internaţional „Nopţile de Poezie de la 
Curtea de Argeş”, ediţia a XIX-a
Festivalul, aflat la cea de-a XiX-a ediţie, are un caracter 
internaţional, multicultural, multietnic şi pluridisciplinar. anual, 
la festival participă între 65 şi 125 de invitaţi din 20-30 de ţări, 
inclusiv din românia.
academicieni, poeţi, eseişti, muzicieni, artişti plastici şi editori 
din peste 30 de ţări au participat la ediţia din acest an a 
Festivalului internaţional „nopţile de Poezie de la curtea 
de argeş“, care s-a desfăşurat între 8 şi 15 iulie. Ţările 
reprezentate la ediţia cu numărul 19 a festivalului au fost 
S.u.a., canada, columbia, Peru, ecuador, cuba, argentina, 
Mexic, australia, anglia, india, israel, norvegia, armenia, 
Spania, estonia, Siria, egipt, algeria, etiopia, turcia, Bulgaria, 
Slovacia, Polonia, austria, olanda, elveţia, luxemburg, italia, 
Bosnia şi herţegovina, croaţia şi românia.
activităţile s-au derulat la centrul de cultură şi arte, la 
Muzeul Municipal şi la Palatul episcopal. În program au fost 
incluse mai multe recitaluri poetice internaţionale şi alte 
activităţi culturale: lansări de carte – unele tipărite, altele 
neconvenţionale, expoziţii de artă şi un concert de nai 
susţinut de ionuţ cîrstea. 
la Palatul episcopal a avut loc ceremonia primirii de noi 
membri în academia internaţională orient-occident. 
evenimentul s-a încheiat cu un miting poetic internaţional, 
urmat de festivitatea decernării premiilor.
Festivalul este organizat de Fundaţia academia internaţională 
orient-occident (preşedinte poetul Dumitru M. ion, iar 
director artistic şi preşedinte al juriului poeta carolina ilica), 
în parteneriat cu Ministerul culturii, institutul cultural român şi 
consiliul Judeţean argeş.
Festivalul internaţional „nopţile de Poezie de la curtea de 
argeş” are ca obiective promovarea culturii române în lume, 
creşterea interesului pentru literatura universală actuală 
şi stimularea iniţiativei private în cultură. la cele 18 ediţii 
anterioare au participat, potrivit organizatorilor, peste 1.000 
de poeţi, artişti, academicieni şi editori din peste 80 de ţări.

16-19 iulie /  Festivalul Internaţional de poezie şi muzică de 
cameră „Poezia e la Bistriţa“
cea de-a şasea ediţie a festivalului a reunit scriitori români 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poesi.as%2Fpcjesjim.htm&ei=TKNtVYLuOMvSUaGlgfgH&usg=AFQjCNEYpvLBFoupxD-_eLtFhNOeRecVWw&bvm=bv.94911696,d.d24
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poesi.as%2Fpcjesjim.htm&ei=TKNtVYLuOMvSUaGlgfgH&usg=AFQjCNEYpvLBFoupxD-_eLtFhNOeRecVWw&bvm=bv.94911696,d.d24
http://www.cennac.ro/evenimente/m/festivalul-interna-ional-de-literatura-de-la-bucure-ti-edi-ia-a-vii-a-filb-3-6-decembrie-2014-133
http://www.cennac.ro/evenimente/m/festivalul-interna-ional-de-literatura-de-la-bucure-ti-edi-ia-a-vii-a-filb-3-6-decembrie-2014-133
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Sesiunile literare, câte două pentru fiecare autor, susţinute 
atât în limba română, cât şi în limba cehă, s-au concentrat pe 
operele prezentate la stand, încorporând şi o viziune proprie 
asupra celor mai recente apariţii din spaţiul românesc, 
creând astfel, printr-o serie de alocuţiuni şi interviuri, o 
imagine pozitivă a literaturii române contemporane.

Concursul naţional de design de carte „Cele mai frumoase 
cărţi din România” 
ca şi în anii precedenţi, centrul naţional al cărţii a fost 
partener al concursului naţional de design de carte (ediţia a 
iV-a), organizat de asociaţia pentru Performanţă şi cultură. 
au fost apreciate lucrările cu un grad crescut de originalitate 
şi inovaţie în conceptul editorial şi în în abordarea designului 
de carte. Premiul pentru tânăr designer, oferit cu sprijinul 
institutului cultural român, a revenit designerului radu 
Manelici care va fi unul dintre invitaţii pavilionului româniei 
la târgurile internaţionale de carte din 2016 unde va susţine o 
prezentare a realizărilor sale în domeniul designului de carte. 
Gala de premiere a caştigătorilor concursului şi expoziţia 
proiectelor câştigătoare şi finaliste a avut loc pe 5 noiembrie, 
la Biblioteca naţională a româniei. 

22 septembrie / Parteneri ai evenimentului „Colocviile de 
traduceri literare 16“
institutul cultural român a susţinut organizarea, în colaborare 
cu Filiala Bucureşti – traduceri literare a uniunii Scriitorilor din 
românia şi cu Forumul cultural austriac din Bucureşti, în data 
de 22 septembrie la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – 
Sala Mircea eliade, a evenimentului „colocviile de traduceri 
literare 16“ /„Die Kolloquien literarischer  Übersetzungen 
16“. evenimentul a fost dedicat ediţiei în limba germană 
a ultimei părţi a Trilogiei cunoaşterii de lucian Blaga – 
volumul Die transzendente Zensur (Cenzura transcendentă) 
– apărută la editura germană Frank & timme din Berlin, 
cu sprijinul institutului cultural român şi al Österreichisch-
rumänische Gesellschaft din Viena. au participat la 
dezbateri Prof. Dr. rainer Schubert, Viena – traducătorul 
volumului, Bogdan Popescu – director al centrului naţional 
al cărţii din cadrul icr şi Peter Schrager, Preşedintele Filialei 
Bucureşti – traduceri literare a uniunii Scriitorilor din românia.

horia Gârbea, dramaturg şi poet, şi de Bogdan hrib, autor de 
policier şi editor. 
evenimentele “tension in the air – World crime literature, 
origins and Future” cu participarea scriitorilor Dror a. Mishani 
(israel) şi Bogdan hrib (românia) şi  „o lume văzută de la 
ierusalim. alte întâlniri la cercul cultural din ierusalim 2007-
2013 – lansare de carte” cu participarea scriitorilor costel 
Safirman şi Moshe idel, s-au bucurat de succes, atrăgând un 
public numeros.

23-26 aprilie / Festivalul Internaţional al Cărţii de la Budapesta
În perioada 23-26 aprilie, icr Budapesta s-a alăturat 
Ministerului culturii, organizatorul standului româniei la 
Festivalul internaţional al cărţii de la Budapesta, găzduit 
de complexul „Millenaris”. icr Budapesta, prin cennac, 
a susţinut participarea la această manifestare a scriitorului 
Matei Vişniec, care a luat parte la o masă rotundă pe teme 
de literatură contemporană, alături de scriitorii invitaţi de 
Ministerul culturii şi la prezentarea volumului său Negustorul 
de începuturi de roman.
autorii invitaţi de Ministerul culturii la cea de-a XXii-a ediţie 
a Festivalului internaţional al cărţii de la Budapesta au fost 
Daniel Bănulescu, andrei Dósa, Mariana Gorczyca, ioana 
Pârvulescu, Dan lungu, lucian Dan teodorovici, precum şi 
criticul literar Dan cristea, în calitate de moderator. 

14-17 mai / Târgul Internaţional de Carte „Lumea Cărţii” / 
Svět knihy - Ediţia a XXI-a
târgul internaţional de carte de la Praga este unul dintre cele 
mai importante evenimente culturale de acest gen din europa 
centrală şi de est. adela Greceanu, răzvan Petrescu, ciprian 
Măceşaru, Mihai Duţescu, Ştefan ivas, alexandru Matei au fost 
invitaţi de Ministerul culturii, organizatorul standului românesc, 
iar nicolae rusu, care a lecturat din volumul său de proză 
Şobolaniada, a fost invitatul institutului cultural român. centrul 
naţional al cărţii a susţinut, de asemenea, participarea 
la evenimentele târgului a traducătorilor cehi Jiří našinec, 
Jitka lukešová, libuše Valentová.
târgul s-a desfăşurat în incinta Palatului expoziţional din Praga, 
holešovice. temele în jurul cărora s-au concentrat manifestările 
au fost: Fotografie şi carte, cărţi campioane mondiale pentru 
tineri cititori şi Diaspora literară şi cehi în lume.
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ment în funcţia de preşedinte al Pen international, au fost 
aleşi noi directori ai celor patru comitete de acţiune Pen, 
respectiv patru noi membri în consiliul Pen international.

14-18 octombrie / Târgul de Carte de la Frankfurt
În perioada 14-18 octombrie, icr Berlin, cu concursul 
centrului naţional al cărţii, a susţinut prezenţa scriitorului 
ioan Groşan în cadrul celei de-a 67-a ediţii a târgului de 
carte de la Frankfurt, în vederea promovării recentului său 
volum Lumea ca literatură. Amintiri. Prezentarea, în limba 
germană, împreună cu traducerea şi lectura fragmentelor, 
au fost făcute de către scriitorul şi traducătorul Jan cornelius.
invitaţii Ministerului culturii la ediţia din acest an a târgului 
de la Frankfurt au fost scriitorii Daniel Bănulescu, alexandru 
ecovoiu, nora iuga şi Florin lăzărescu, care au participat 
la dezbateri despre romanul românesc contemporan şi la 
lecturi de poezie. Moderatorii evenimentelor au fost ernest 
Wichner şi Jan cornelius, scriitori şi traducători care, de 
câteva decenii, au o contribuţie importantă la stabilirea de 
legături între spaţiul cultural românesc şi cel german. Jan 
cornelius şi ioan Groşan au beneficiat de sprijinul icr pentru 
participarea lor la târg.

6-10 noiembrie / Târgul Internaţional de Carte TÜYAP de la 
Istanbul
În perioada 6-10 noiembrie, icr istanbul împreună cu 
Ministerul culturii au asigurat prezenţa româniei la cea de-a 

26 septembrie / Sprijinirea proiectului organizării celei mai 
mari biblioteci din lume pentru copii
institutul cultural român, prin reprezentanţa sa de la  Viena, şi 
centrul naţional al cărţii, a contribuit la îmbogăţirea fondului 
de carte a celei mai mari biblioteci de cărţi pentru copii 
la nivel mondial, un demers al organizaţiei non-profit ”Who 
i am” din austria. campania ”turn the Page challenge“, 
demarată în parteneriat cu departamentul Bibliotecile 
Publice din Viena şi în colaborare cu european council of 
international Schools şi-a propus strângerea, prin donaţii de 
carte, a câte 100 de titluri originale în 30 de limbi. Biblioteca 
este situată în sectorul 15 din Viena iar inaugurarea a avut 
loc pe 26 septembrie 2015, marcând astfel Ziua europeană 
a limbilor. au răspuns afirmativ invitaţiei institutului cultural 
român de a dona cărţi pentru campania ”turn the Page 
challenge“ editurile adenium, art, cartea copiilor, corint, 
curtea Veche, editura institutului cultural român, humanitas, 
Vellant şi clubul ilustratorilor.

2-16 octombrie / Participarea scriitoarei Magda Cârneci 
la Festivalul Internaţional de Poezie Francofonă de la 
Trois-Rivières din Québec şi la cel de-al 81-lea congres al 
organizaţiei PEN International
institutul cultural român, prin centrul naţional al cărţii, a 
sprijinit prezenţa scriitoarei Magda cârneci, preşedinte al Pen 
românia, la Festivalul internaţional de Poezie Francofonă 
de la trois-rivières din Québec, desfăşurat în perioada 2-11 
octombrie, şi la cel de-al 81-lea congres al organizaţiei Pen 
international, care a avut loc între 13 şi 16 octombrie în 
Québec, canada. 
Festivalul de poezie de la trois rivières, ajuns la cea de-a 31-a 
ediţie, a reunit, ca în fiecare an, scriitori contemporani ale 
căror poeme au fost traduse în limba franceză.
Programul congresului Pen international, unde au fost prezenţi 
circa 250 de participanţi din 70 de ţări, a inclus o serie de 
conferinţe, dezbateri şi ateliere pornind de la tema centrală 
a manifestării „traducere = creaţie = libertate”. cu această 
ocazie a fost adoptată şi „De claraţia din Quebec asupra 
tra ducerii literare şi a traduc ă to ri lor”, un adevarat punct de 
reper pentru asociaţiile de traducători din întreaga lume. În 
2015 a avut loc alegerea scriitoarei americane Jennifer cle-

Matei Vişniec şi Radu Vancu la Târgul Internaţional de 
Carte TÜYAP 
© ICR Istanbul
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Şerban, Doina uricariu, oana cajal. ediţie în română, engleză, 
franceză. cartea publicată de editura icr a fost distribuită în 
Sua pe durata expoziţiei „Posters for unwritten plays” a artistei 
oana Maria cajal, găzduită de la MaMa Galleria în perioada 
13-24 mai 2015 şi de institutul cultural român de la new York în 
perioada 25 mai – 7 iunie 2015. 
3. Mircia Dumitrescu (album de sculptură-gravură-desen). 
ediţie în română-engleză-germană-franceză. texte de 
ion Frunzetti, fotografii de Mircia Dumitrescu, Petru Şoşa, 
orban anna-Maria, Gheorghe lucan, Mircea Procopciuc. 
traducere în limba engleză: laura Sîrbu; traducere în limba 
germană: Gerhardt csejka; traducere în limba franceză: 
luiza Palanciuc, Mihai Şora. Mare parte din aceste lucrări au 
fost expuse la Sala Dalles în perioada septembrie-octombrie 

34-a ediţie a târgului internaţional de carte tÜYaP de la 
istanbul, în calitate de ţară invitată de onoare.
În deschiderea evenimentului, trupa Marius Mihalache Band 
a susţinut un recital, iar publicul a fost invitat să deguste 
câteva mâncăruri tradiţionale pregătite de poetul Mircea 
Dinescu.
Pe parcursul târgului au avut loc trei lansări de carte (versiunile 
în limba turcă a volumelor Sunt o babă comunistă de Dan 
lungu şi O fereastră întunecată de Florin irimia, precum 
şi albumul Images and documents. 70 years of Industrial 
Landscape – author collective. History in Documents: The 
Mavrocordats (1710-1785) – claudiu Victor turcitu).
De asemenea, au fost organizate 13 dezbateri literare, 4 
lecturi de carte, 2 ateliere de ilustraţii pentru copii, montarea 
unor piese de teatru după dramaturgi români (Maşinăria 
Cehov şi Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait 
terriblement faux de Matei Vişniec).
au fost prezenţi la târg: scriitorii, Florin Bican, oana ispir, Matei 
Vişniec, Mircea Dinescu, Dan lungu, Vasile ernu, Gabriela 
adameşteanu, Doina ruşti, radu Vancu, octavian Soviany, 
Florin irimia, Dumitru Ţepeneag, claudiu Komartin, corina 
Sabău, alexandru Matei, criticii, Daniel cristea-enache, 
carmen Muşat,v traducătorii Sunia acmambet şi alina Gerez.
Pentru icr istanbul, colaborarea cu Ministerul culturii 
cu scopul de a organiza prezenţa româniei la târgul 
internaţional de carte tÜYaP 2015 a însemnat un plus de 
vizibilitate şi prestigiu, o consolidare a statutului de promotor 
al literaturii române, al publicaţiilor culturale şi al noilor apariţii 
editoriale.

Editura ICR

editura icr a editat în cursul anului 2015 următoarele lucrări:
1. Viaţa culturală a aromânilor în secolul al XVIII-lea şi în prima 
jumătate a celui de-al XIX-lea de Valeriu Papahagi; Prefaţă, 
schiţă biografică şi postfaţă de Viorel Stănilă. Volumul a fost 
editat în parteneriat cu institutul de Ştiinţe Politice şi relaţii 
internaţionale „ion i.c. Brătianu” al academiei române. 
2. Postere pentru piese nescrise / Posters for Unwritten Plays / 
Affiches pour des pièses à écrire de oana cajal. texte: andrei 
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7. Scritti veneziani de n. iorga; introducere de andrei Pippidi, 
traducere în italiană de corina anton. Volumul a fost realizat 
în colaborare cu istituto romeno de cultura e ricerca 
umanistica di Venezia. 
8. Worlds and Beings, antologie de proză SF coordonată de 
horia Gârbea.  traducere în limba engleză: Magda Groza, 
Mihaela Mudure, Samuel onn. Volumul cuprinde lucrări 
semnate de 25 de autori români – autori tineri, dar şi dintre 
cei ai generaţiei de mijloc, deveniţi repere canonice în SF, 
precum cristian tudor Popescu, Dănuţ ungureanu, Marian 
truţă, cristian Mihail teodorescu, Sebastian a. corn, Michael 
hăulică. 
9. revista Euresis 2014 
10. revista Quaderni della Casa Romena de Venezia 2015. 
tema: Sicilia-romania. Dialogo interculturale Mediterraneo-
Pontus euxinus atti del convegno di catania 12-13 maggio 
2011. editată în colaborare cu istituto romeno di cultura e 
ricerca umanistica di Venezia. curator ştiinţific: Margareta 
Dumitrescu. 
11. catalogul tematic Romanian Literature for Beginners 
and Advanced Students, 18 Essays and 18 Poems (Literatura 
română pentru începători şi avansaţi în 18 eseuri şi 18 
poeme). editat în parteneriat cu Ministerul culturii, acest 
catalog îşi propune să le ofere editorilor, traducătorilor şi 
agenţilor literari străini o panoramă a literaturii române vii. 

Publicaţiile ICR

Revista Lettre Internationale

Înfiinţată în 1992, revista Lettre Internationale ediţia română 
apare de douăzeci şi patru de ani cu o ritmicitate trimestrială, 
în consonanţă cu celelalte ediţii europene (publicate la 
roma, Berlin, Budapesta şi Madrid) ale binecunoscutei 
reviste cu acelaşi titlu iniţiate în 1984, la Paris, de antonin 
liehm. Păstrând structura ediţiei mamă, Lettre Internationale 
ediţia română permite introducerea în circuitul internaţional 
a scriitorilor şi eseiştilor români, clasici şi contemporani, alături 
de nume prestigioase ale culturii mondiale. 
În anul 2015, colectivul redacţiei a publicat în cele 476 de 

2013, dar şi la inaugurarea icr Beijing, în iulie 2015.
4. George Enescu. Muzicianul de geniu în imagini / The 
musical genius in pictures de Viorel cosma, o biografie-
album a lui George enescu. 
5. Descriptio Danubii. Harţile Dunării în patru secole de 
cartografie / Maps of the Danube Spanning Four Centuries 
of Cartography, ediţie de ovidiu Dumitru şi adrian năstase. 
consultant ştiinţific: Prof. ion ciortan – expert cartograf. 
versiune engleză: Samuel onn. 
6. I Principati Romeni e L’Europa Orientale nella cartografia 
occidentale dal Rinascimiento alla’Età dei Lumi – catalogul 
expoziţiei organizate la Veneţia în perioada 1-18 decembrie 
2015, cu prilejul Zilei naţionale a româniei. 
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Volceanov, carmen Firan, Mircea Ţicudean – ultimii doi fiind, 
alături de ion Vianu, rodica Binder şi adrian Mihalache, 
colaboratori permanenţi ai revistei. 
Lettre Internationale a continuat să fie atentă la tendinţele 
din spaţiul literar, publicând texte inovatoare, de impact, 
semnate de J. M. coetzee, Pierre lemaitre, Mo Yan, norman 
Mailer, Bohumil hrabal, alain Finkielkraut, care Santos, 
elif Shafack, Jean-cristophe rufin, Kathrin Schmidt, Dylan 
thomas, robert Morrisey, anthony Burgess – doar câteva 
nume dintre prozatorii contemporani prezenţi în paginile 
revistei Lettre Internationale în 2015. Günter Grass (1927-
2015) a fost omagiat într-o serie de articole comemorative.
capitolele revistei au acoperit aspecte variate ale culturii:  
filosofia, literatura, cultura economică, teatrul, muzica şi 
pictura, cinematografia şi dansul contemporan, istoria 
modei, arta pe calculator, ştiinţa şi politica, istoria. aşadar, 
nu au fost neglijate relaţiile dintre artă şi economie, incluzând 
contribuţii importante, ca acelea ale lui heinz-norbert Jocks 
sau Vaclav Belohradsky, Paul Krugman, laure Watrin şi 
thomas legrand, Mircea coşea. Secţiunea „retrospective“ 
cuprinde contribuţii prin care se analizează evenimente din 
trecut, din perspectiva prezentului. unele sunt contribuţii de 
anvergură în domeniul istoriei, altele sunt evocări care redau, 
cu o doză de nostalgie, culoarea timpurilor de altădată 
(printre semnatari: norman Manea, Bedros horasangian, 
Geo Şerban, Dan ciachir, Karl Schlögel, evgeny Morozov). 
revista a acordat atenţie artei contemporane româneşti, 
astfel încât în numerele din anul 2015 copertele au fost 
dedicate artiştilor Dan constantinescu, corneliu Vasilescu, 
ion Pantilie, Dan cioca.
Sub egida revistei Lettre Internationale şi cu sprijinul institutului 
cultural român, în 2015 au fost organizate trei evenimente 
culturale semnificative: 
numărul din primăvară a fost lansat la târgul de carte 
Bookfest din mai 2015, în cadrul dezbaterii cu tema 
„Psihologie şi diplomaţie“, la care au participat, alături de 
adrian Mihalache, în calitate de moderator, Sergiu celac şi 
ion Vianu.
numărul din vară a fost lansat la târgul de carte Gaudeamus, 
în noiembrie, iar numărul din toamnă a fost lansat în 
decembrie, la icr Paris. cu acest prilej, adrian Mihalache 

pagini de revistă (aproape 2.000 de pagini de manuscris) 
produsul colaborării a peste 100 de autori ale căror texte 
au fost fie comandate anume pentru cuprinsul revistei, fie 
au fost preluate din publicaţii străine; în cazul capitolului 
Biblioteca „lettre internationale“, paginile de proză au fost fie 
primite direct de la scriitori, fie oferite de edituri la solicitarea 
redacţiei, din volume aflate în pregătire la data respectivă. 
Printre cei prezenţi în sumarele celor patru numere din 2015 
(selecţia este arbitrară) se numără: alan Brownjohn, thomas 
Knauf, Bora cosic, Javier cercas, Gustavo Dessal, tudor 
Banus, Jed Perl, Patrick Modiano, Perry anderson, constantin 
abăluţă, Martin Walser, George Banu, tim Parks, elena Siupiur, 
Mircea anghelescu, costica Bradatan, ivan Sandor, George 
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etniei româneşti în faţa unor intenţii de asimilare din partea 
majorităţii şi surprinderea unor dimensiuni ale convieţuirii 
interetnice, cât şi implicaţiile demografice ce decurg din 
raportul inversat dintre majoritate şi minoritate etc.
analiza schimbărilor demografice, în primul rând, a celor 
privind structura etnică şi confesională a populaţiei din 
regiunea cernăuţi în perioada dintre anii 1775-2015 a fost 
înlesnită şi de punerea în circulaţie a datelor recensămintelor 
efectuate pe teritoriul Bucovinei, începând cu anul 1772, 
de către academicienii Vladimir trebici şi radu Grigorovici. 
Studiul evoluţiei structurii etnice şi confesionale a localităţilor 
poate fi finalizat datorită faptului că, în lucrările respective, 
informaţiile demografico-statistice coboară până la nivel 
de localitate, iar sistemul de localităţi este transpus în forma 
actuală de organizare a teritoriului.
capitolele de istorie locală oferă ceea ce se poate numi 
cadrul istoric. Prezentarea principalelor momente de istorie 
locală vizează faptul că înţelegerea fenomenelor prezente 
nu este, de regulă, satisfăcătoare, fără a cunoaşte evoluţia 
ori geneza lor, deci trecutul istoric.
Pentru observarea unor dimensiuni ale convieţuirii interetnice, 
s-a întreprins analiza presei locale de limbă română şi 
ucraineană, monitorizând discursul şi comportamentul public 
al principalilor lideri politici, de opinie şi ai societăţii civile în 
perioada de după 1990.
Demersurile  cognitive au pornit de la următoarele ipoteze: 
indiferent de schimbările ce s-au produs în comunităţile 
bucovinene, se pot elabora şi promova politici, formale sau 
informale, de organizare a vieţii sociale şi naţionale, reuşindu-
se conservarea identităţii, din punct de vedere structural; 
etnia şi confesiunea comunităţilor rurale monoetnice, care 
comportă în timp o schimbare semnificativ mai lentă decât 
cea a comunităţilor urbane. În localităţile cu populaţie mixtă, 
schimbările componenţei etnice au avut cauze diferite: în 
cazul populaţiei româneşti se poate afirma că determinantă 
este asimilarea populaţiei de către alte etnii, în primul rând 
de către ucraineni, ceea ce se explică prin politica impusă 
încă de la început de către austria care a provocat migrările 
şi imigrările.
tematica consacrată istoriei şi demografiei cuprinde 
consideraţii privind situaţia etno-demografică din Bucovina, 

a organizat dezbaterea cu tema „compromisul care nu 
compromite“. au participat intelectuali francezi (unii de 
origine română): Jean-claude Soulages, Pascal lardellier, 
George Banu, Mariana Belis, radu Portocală, Virgil tănase, 
lakis Proguidis. interesul publicului, în rândul căruia a fost 
prezent şi ambasadorul uneSco, adrian cioroianu, a fost 
remarcabil. 

Revista Glasul Bucovinei

revista Glasul Bucovinei este o publicaţie dedicată studiilor şi 
cercetărilor istorice şi culturale, istoriei culturii, teoriei şi criticii 
literare, tradiţiilor populare şi etnografice ale Bucovinei, studii 
semnate de autori români şi străini. revista este difuzată în 
Bucovina, în primul rând, în regiunile odesa şi transcarpatia, 
în localităţile locuite compact de românii din ucraina, în 
românia şi în străinătate: Sua, canada şi în diverse ţări 
europene. ea apare din anul 1994, la început, sub egida 
Fundaţiei culturale române, ulterior a institutului cultural 
român. revista este redactată la cernăuţi şi tipărită la 
Bucureşti.
Principalele rubrici ale revistei sunt: Din istoria neamului, 
Bucovina – procese istorice şi sociale, Dialoguri cu bucovinenii, 
Personalităţi bucovinene, Dimensiuni culturale, Pagini de 
istorie bisericească, Teorie, critică şi istorie literară, Poezie. 
Proză, Arhiva Bucovinei ş. a.
Materialele publicate în revistă pe parcursul acestui an 
au analizat fenomenul bucovinean dintr-o perspectivă 
interdisciplinară (demografică, sociologică, istorică): 1) 
reconstituirea evoluţiei unor fenomene demografice (1775-
2015), care au determinat în timp schimbarea demografică 
a populaţiei româneşti într-o perioadă în care Bucovina 
s-a aflat sub dominaţia mai multor imperii, încât populaţia 
românească a devenit din majoritară minoritară, în baza 
datelor recensămintelor efectuate în diferite perioade: 
austriacă, românească, sovietică şi ucraineană; 2) 
aprecierea consecinţelor unor evenimente istorice şi politice 
asupra dinamicii demografiei populaţiei româneşti şi a 
comportamentului etnic, a relaţiei etnie-confesiune şi mutaţiile 
intervenite în structura etnică şi confesională a populaţiei 
nord-bucovinene; 3) cercetarea fenomenului de rezistenţă a 
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cernov publică articolul despre aglae eminovici-Drogli 
(Gareiss-Döllitzsturm), sora mai mică a poetului Mihai 
eminescu, care a contribuit esenţial la afirmarea vieţii 
culturale româneşti în cernăuţi, într-o perioadă de înflorire a 
culturii germane: Aglae Eminovici-Drogli (Gareiss-Döllitzsturm) 
o prezenţă artistică remarcabilă la Cernăuţi; prof. univ. dr. 
Serghiy lucikanin de la catedra de lingvistică Generală 
de la universitatea kieveană, prezintă în acelaşi număr un 
material inedit despre originile şi istoricul filologiei române la 
Kiev. Paula romanescu (Bucureşti) scrie despre expoziţia în 
ulei şi grafică în cărbune a adinei romanescu, eveniment 
desfăşurat sub egida uniunii artiştilor Plastici din romania şi 
organizată de institutul cultural român.
Sunt prezente şi două fragmente din romanele în curs de 
apariţie: Trandafirul pustiului (scriitoarea chişinăueană 
claudia Partole) şi Altă lume (scriitorul sucevean ioan Ţicalo). 
Monahia elena Simionovici de la Sfânta Mănăstirea Voroneţ, 
participantă la colocviul internaţional de la Saint-Germain 
en laye, Franţa, iunie 2011, are o relatare interesantă despre 
acest eveniment.
La rubrica Arhiva Bucovinei se continuă publicarea 
manuscrisului bucovineanului Filip Ţopa, Povestea Bucovinei.
În numărul 2 al revistei politologul cernăuţean Marin 
Gherman continuă să prezinte situaţia politică din ucraina 
şi regiunea cernăuţi în articolul Un an de război în Ucraina: 
Provocări şi realităţi; aurelian lavric, Apariţia problemei 
Bucovinei în spaţiul geopolitic european; constantin 
Ungureanu, Şcolile secundare din oraşul Cernăuţi în secolul 
al XIX-lea – începutul secolului XX; Bucovina la Academia 
Română (după manuscrisul acad. Vladimir trebici, stabilit şi 
completat de alexandrina cernov); rubrica Teorie, critică 
şi istorie literară cuprinde următoarele articole: alexandrina 
cernov, Eminescologia bucovineană: Ilie E. Torouţiu; 
alexandru ovidiu Vintilă, Adrian Dinu Rachieru – coerenţă 
şi forţă ordonatoare; isabel Vintilă, Anna Ahmatova: discurs 
despre „uciderea memoriei”, etc.
Rubrica Personalităţi ale învăţământului românesc oferă 
articole semnate de scriitorul ieşan ion Muscalu, Ion (Iancu) 
Onu. Costachi Fedeleş.
Două evenimente importante pentru viaţa culturală 
şi ştiinţifică a cernăuţiului – inaugurarea centrului de 

aspecte ale politicii demografice în perioadele 1775-1919, 
1919-1940, 1945-1991, 1991-2015, pierderile etnice româneşti 
(de fapt, epurarea etnică a românilor) emigrări, deportări, 
strămutări de populaţie, foametea, epidemiile etc., secvenţe 
din timpul stilului sovietic de repartizare a locului de muncă, 
consecinţe demografice ale industrializării socialiste (1945-
1989), realităţi politice şi etno-confesionale după decembrie 
1991, anul declarării independenţei ucrainei.
ca urmare a unor procese demografice complexe legate 
de mişcarea naturală, geografică şi istorică a populaţiei, 
fenomenul de asimilare etnică a românilor, prin germanizare, 
rusificare şi ucrainizare, a avut drept consecinţă pierderile etnice 
importante care au schimbat realitatea etno-demografică de 
astăzi a nordului Bucovinei.
un loc aparte în revistă l-au ocupat memoriile şi dialogurile cu 
bucovinenii, considerate a fi documente istorice incontestabile, 
mărturii vii ale bucovinenilor.
În anul 2015, revista a continuat să publice în rubricile sale 
tradiţionale materiale referitoare la istoria şi istoria culturii 
Bucovinei, inclusiv evenimentele care se desfăşoară în ucraina; 
creaţiile literare ale bucovinenilor. Printre autorii revistei se 
numără savanţi cu experienţă, scriitori şi tineri cercetători.
numărul 1 pe 2015 al revistei conţine teme istorice, sociale, 
teorie, critică şi istorie literară, proză şi alte materiale de 
actualitate cuprinse în rubrici ca de exemplu: Bucovina – 
procese istorice şi sociale. Marin Gherman (doctor în ştiinţe 
politice) a realizat în primul număr al revistei o interesantă 
monitorizare a presei ucrainiene în intervalul 1 decembrie 
2014 – 1 februarie 2015: Ucraina la hotarul dintre civilizaţii. 
La rubrica Eminesciana – 2015, este publicat materialul prof. 
univ. dr. ilie luceac, Documente noi cu privire la mormântul 
lui Aron Pumnul, în care, în baza unor documente de arhivă, 
autorul stabileşte aproximativ locul unde a fost înmormântat 
iniţial profesorul aron Pumnul şi unde a scris eminescu prima 
sa poezie, La mormântul lui Aron Pumnul.
Rubrica Teorie, critică şi istorie literară cuprinde un material 
teoretic semnat de prof. univ. dr. olga cervinska, şeful 
catedrei de teorie şi literatură universală a universităţii 
cernăuţene, consacrat culturii provinciei: Rolul provinciei 
în formula discursului din imperiu, temă actuală şi pentru 
Bucovina de astăzi. la aceeaşi rubrică, dr. alexandrina 
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Studii româneşti de la Facultatea de istorie, Politologie şi 
relaţii internaţionale (prezentare de George Bodnăraş) şi 
deschiderea centrului cultural român „eudoxiu hurmuzachi” 
din cernăuţi, fondator fiind avocatul dr. eugen Patraş, 
preşedinte poetul Vasile tarâţeanu, membru de onoare 
al academiei române (prezentare de Vitalie Zâgrea) s-au 
bucurat de apreciere din partea bucovinenilor.
În final, alexandrina cernov publică un material despre 
participarea la Podul de reviste de la curtea de argeş, iar 
Marin Gherman – eseul Europa rătăcită în labirintul ucrainean.
În numerele 3 şi 4, Marin Gherman continuă să analizeze 
presa ucraineană în articolul Problema soluţiilor: propuneri şi 
nerezolvări (nr. 3) şi tot în acelaşi număr citim despre vizita 
senatorilor români în regiunea cernăuţi; Marian olaru, 
directorul institutului „Bucovina” al academiei române, 
continuă publicarea materialului Aspecte privind istoria 
Bucovinei în timpul Primului Război Mondial (partea a doua).
La rubrica Dimensiuni culturale preotul Dumitru Valenciuc, 
publică articolul „Biblioteca populară bucovineană – un 
vis împlinit (nr. 3). Prof. dr. ilie luceac semnează un text 
comemorativ despre ciprian Porumbescu în numărul 3, iar 
în numărul 4 publică articolul Muzica – o călăuză de taină în 
orizontul „marii treceri” blagiene.
tradiţional, numărul 4 conţine creaţii ale poeţilor cernăuţeni; 
continuă publicarea manuscrisului lui Filip Ţop, Povestea 
Bucovinei; sunt prezentate cărţile lui ilie luceac, Eudoxiu 
(Doxaki) Hurmuzaki (1812-1874) şi Dorin cimpoeşu, Republica 
Moldova. Criza regimului parlamentar democratic.
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DirecŢia  
Programe interne

Director: cristian Petcu 
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Ucraina – şi Knut Weber – violoncelist membru al orchestrei 
Berliner Philharmoniker, laureat al concursurilor naţionale şi 
internaţionale de profil, violoncelist principal al Orchestrei de 
tineret Gustav Mahler. 

21 martie / Organizarea spectacolului To Bach or not to Bach 
la Biserica Anglicană, Bucureşti. Ziua Europeană a Muzicii 
Vechi a fost sărbătorită pentru prima oară în România prin 
To Bach or not to Bach – un spectacol dedicat creaţiei 
camerale a lui Johann Sebastian Bach în interpretarea 
formaţiei de muzică veche "Gli Studiosi di Sebastiano" – 
Melinda Béres (vioară barocă), Soma Salat-Zakárias (viola 
da gamba) şi Raluca Enea (clavecin).

5 aprilie  / Susţinerea Galei Premiilor Jazz la Hard Rock Cafe, 
Bucureşti. Este cel mai important eveniment pentru breasla 
de jazz din România, un eveniment mult aşteptat atât de 
muzicieni, de public, cât şi de mass media. În cadrul Galei 
au fost premiate activitatea şi performanţele muzicienilor, 
managerilor şi publiciştilor de jazz din ţară şi din diaspora în 
anul precedent. Există 11 categorii de nominalizări: Muzicianul 
anului, Formaţia anului, Revelaţia anului, Confirmarea 
anului, CD-ul anului, Premiul pentru publicistică, Premiul 
pentru blues, Managerul anului, Diplome de excelenţă, 
Premiul special al juriului, Premiul special al Fundaţiei Muzza. 
Parteneri, coorganizatori: Fundaţia Muzza, Ministerul Culturii. 
Parteneri media: Televiziunea Română, Radio România 
Cultural, Radio România Muzical. Participanţi: Trupa Balako, 

Direcţia Programe Interne asigură coordonarea şi derularea 
proiectelor şi programelor menite să promoveze dialogul şi 
colaborarea între personalităţile şi comunităţile culturale şi 
ştiinţifice româneşti cu parteneri din străinătate. Prin acţiunile 
sale, Direcţia Programe Interne îşi propune deschiderea 
către diferite culturi ale lumii şi receptarea acestora în spaţiul 
românesc. În acelaşi timp, are în vedere creşterea vizibilităţii 
şi receptării valorilor culturii şi civilizaţiei române, modelarea 
mentalităţii publicului tânăr din România în spiritul respectului 
faţă de valorile culturale naţionale şi universale. Pentru 
atingerea acestor obiective, Direcţia stabileşte parteneriate 
cu instituţii publice şi private al căror scop vizează susţinerea 
şi promovarea culturii în general şi a culturii române în 
particular. Direcţia Programe Interne are următoarea 
componenţă: Compartimentul Parteneriate Naţionale, 
Compartimentul Evenimente şi Compartimentul Burse.

MUZICĂ

ianuarie–februarie  / Audiţii pentru Orchestra de Tineret 
a Uniunii Europene (EUYO). În fiecare an, orchestra susţine 
două turnee, incluzând fiecare minimum opt concerte şi o 
săptămână pregătitoare de studiu. Componenţa orchestrei 
pentru fiecare an este stabilită în urma audiţiilor din fiecare 
ţară, audiţii ce au loc în luna februarie.

20 ianuarie la Ateneul Român şi 22 ianuarie la Catedrala 
Sf. Iosif – Organizarea concertelor de Sonate pentru pian 
şi violoncel. Din repertoriu: Dmitri şostakovici, Anatol Vieru, 
Claude Debussy, Benjamin Britten. Participanţi: Karina 
şabac – pianistă din România, Musical Assistant al dirijorului 
german Marcus Bosch a susţinut numeroase concerte şi 
sesiuni de mastreclasses în China, Statele Unite, România, 
Marea Britanie, Germania, Olanda, Portugalia, Rusia, 

"To Bach or not to Bach"
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Alexandru Andrieş, Mihaela Alexa, Sorin Zlat, Tasi Nora, 
Alexandru Constantin, C.A.L.I Quartet, Moonlight Shadow 
Trio, Grupul Basorelief.

14 aprilie / Susţinerea Concertului Vassilis Varvaresos 
din cadrul Turneului Enescu. Absolvent al prestigioasei 
Juilliard School şi laureat în septembrie 2014 al Concursului 
Internaţional George Enescu, pianistul Vassilis Varvaresos 
(Grecia) a urcat pe scena Ateneului pentru un recital 
extraordinar, cu lucrări de Chopin, Rahmaninov, Debussy, 
Wagner şi Liszt. Concertul a făcut parte din seria de recitaluri 
de pian cu câştigătorii Secţiunii Pian la ediţia a XIV-a a 
Concursului Internaţional de Muzică „George Enescu”, care 
a avut loc în perioada aprilie-iunie.

16-19 aprilie / Susţinerea Festivalului Jazz in Church, ediţia a 
III-a, Biserica Luterană, Bucureşti, şi Biserica Unitariană, Sfântu 
Gheorghe. Cea de-a III-a ediţie Jazz In Church – primul 
festival de jazz în biserică – a avut loc  la Bucureşti şi Sfântu 
Gheorghe şi s-a desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Excelenţei 
Sale Domnul Jean-Hubert Lebet, Ambasadorul Elveţiei în 
România. Lista artiştilor care au urcat pe scenă a fost una 
de excepţie, printre artişti numărându-se unii dintre cei mai 
consacraţi muzicieni ai zilelor noastre.

16 mai / Susţinerea Concertului Ilya Rashkovskiy din cadrul 
Turneului Enescu.
Ilya Rashkovskiy, considerat de presa internaţională „un 
adevărat pictor al pianului” şi laureat al Concursului Enescu, 
a susţinut un recital la Ateneul Român în cadrul căruia a 
interpretat lucrări de Beethoven, Schumann şi Scriabin. 
Concertul a făcut parte din seria de recitaluri de pian cu 
câştigătorii Secţiunii Pian la ediţia a XIV-a a Concursului 
Internaţional de Muzică „George Enescu”.

19-23 mai  / Organizarea Concursului Internaţional 
de Vioară „Remember Enescu” ediţia a XVII-a 
la Casa Memorială „George Enescu”, Sinaia. 
Tineri violonişti, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 22 de ani, au 
participat la Sinaia la cea mai importantă competiţie 
internaţională din România ce le-a fost dedicată: Concursul 
„Remember Enescu”, un eveniment organizat de Fundaţia 

Culturală „Remember Enescu”, sub directoratul celui mai 
cunoscut şi mai apreciat violonist al momentului, Alexandru 
Tomescu.
Din juriul ediţiei 2015 a Concursului Internaţional de Vioară 
„Remember Enescu” au făcut parte, şi de această dată, 
personalităţi de prim nivel ale lumii muzicale româneşti 
şi internaţionale, precum violonistul, dirijorul şi profesorul 
Edward Schmieder – University of Philadelphia, SUA, Rudolf 
Fatyol, violonist, profesor, director al Filarmonicii „Dinu Lipatti” 
din Satu Mare, Luminita Burca,  violonist, conf.univ.dr. – 
Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, profesoara Sha 
Xiao, violonistă, decan asociat şi directoare artistică a şcolii 
de muzică din cadrul Universităţii din Shanghai, China, şi 
Yulee Choi, violonistă şi profesoară la Universitatea Naţională 
de Muzică din Seoul. ICR a acordat Premiul special pentru 
cea mai bună interpretare a unei piese de George Enescu 
lui ştefan Simonca Opriţa.

22-24 mai / Susţinerea proiectului „Armonie şi precizie în 
muzica mecanică” la Complexul Muzeal Naţional Moldova 
Iaşi. Pentru punerea în valoare a inestimabilei sale colecţii, 
Muzeul ştiinţei şi Tehnicii „ştefan Procopiu” a organizat o 
serie de expoziţii tematice, simpozioane şi, o dată la doi 
ani, Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice, manifestare 
unică, reunind flaşnetari, alături de muzeografi, restauratori 
şi specialişti din domeniul muzicii mecanice din ţări precum: 
Germania, Franţa, Cehia, Elveţia, Chile, Slovenia, Ungaria. 
Proiectul „Armonie şi precizie în Muzica Mecanică” a adus o 
contribuţie importanţă la consolidarea statutului muzeului ca 
resursă educaţională pentru elevi şi studenţi. De asemenea, 
acest demers a asigurat o vizibilitate mai mare Muzeului 
ştiinţei şi Tehnicii „ştefan Procopiu” din Iaşi în circuitul naţional 
de valori care tezaurizează automate muzicale, pregătind 
terenul pentru schimbul de experienţe între instituţii similare 
la nivel european.

23 mai / Susţinerea Festivalului Internaţional de Jazz, Concert 
Mircea Tiberian Duo, Oradea. Festivalul Internaţional de Jazz 
aflat la a IV-a ediţie i-a avut ca invitaţi pe Mircea Tiberian 
Duo, Little G Weevil, Andy Middleton, Olah Kalman Trio 
etc. Tema principală a festivalului a fost multiculturalismul. 
Concertele din cadrul festivalului au asigurat muzicienilor 
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seria Capodopere Ale Marilor Compozitori. Invitaţii de 
onoare ai acestui concert au fost: Alexandre Bloch – dirijor 
principal invitat al Düsseldorf Symphoniker şi dirijor asistent al 
London Symphony Orchestra – Daishin Kashimoto – concert- 
maestru al Berliner Philharmoniker – renumitul violoncelist 
solist, Claudio Bohorquez. Program: Johannes Brahms: 
Uvertura Tragică, op. 81, Dublul Concert în La Minor pentru 
vioară, violoncel şi orchestră, op. 102, Simfonia a IV-a, op. 98. 
Partener: Orchestra Simfonică Bucureşti

11 iulie / Susţinerea concertului Orchestrei Baroce a 
Festivalului de Muzică Veche din Miercurea Ciuc. Orchestra 
Barocă a Festivalului de Muzică Veche din Miercurea Ciuc 
a susţinut un concert de muzică barocă la Catedrala 
„Sfântul Iosif” din Bucureşti. Orchestra Internaţională Barocă 
a Festivalului a fost înfiinţată în anul 2009, este alcătuită 
din muzicieni români şi străini şi constituie un fenomen unic 
la nivel naţional. Orchestra se reuneşte anual cu prilejul 
Festivalului, sub conducerea doamnei Ulrike Titze, concert-
maestru al Orchestrei Baroce din Dresda.

18-26 iulie / Susţinerea proiectului „Muzica la altitudine”.
Masterclass organizat în Bucovina, unde douăzeci şi doi de 
cursanţi preselectaţi au avut ocazia să studieze, timp de 
nouă zile, tehnici de instrument şi interpretare, împreună 
cu violonistul ştefan Horvath şi violoncelistul Răzvan Suma. 
Concertele finale au avut loc la Sala de concerte din 
Poiana Stampei în cadrul festivalului „Flori de pe Dorna” şi 
la Sinagoga Bistriţa în cadrul Festivalului de Poezie şi Muzică 
de cameră, organizat de Centrul Judeţean pentru Cultură 
Bistriţa-Năsăud şi Fundaţia „Societatea de Concerte”, 
Bistriţa-Năsăud. 

9-12 iulie / Susţinerea Festivalului de Jazz de la Gărâna, 
ediţia a XIX-a. Festivalul este una dintre cele mai importante 
manifestări culturale din România şi cel mai important 
eveniment cultural din Banat. Festivalul de la Gărâna 
este parte din Europe Jazz Network, cea mai importantă 
organizaţie profesională de gen din lume. Programul ilustru 
a oferit publicului muzică bună într-un echilibru bine gândit 
de consistenţă şi diversitate. Au participat artişti precum: 
Alex Simu & Arifa, Dumitrio, Sebastian Spanache Trio, Nicolas 
Simion & Sorin Romanescu, Cari Tibor, Teo Pop & S Spanache, 

din România oportunităţi preţioase de a colabora cu artişti 
renumiţi pe plan internaţional. Parteneri/coorganizatori: 
Fundaţia "Posticum Movimentum Iuventutis Christianae".

4-7 iunie / Susţinerea „Green Hours Jazz Fest”, ediţia a VII-a.  
„Green Hours Jazz Fest”, ediţia a VII-a, s-a desfăşurat în al 21-
lea an de existenţă a numelui Green Hours – este un festival 
internaţional la care au luat parte artişti dintre cei mai 
valoroşi ai jazz-ului european şi american, alături de nume 
importante de muzicieni români. Pe parcursul său au avut 
loc în Bucureşti, în trei locuri diferite, douăsprezece concerte 
de jazz din zone variate ale acestui gen muzical recunoscut 
pentru diversitatea sa, precum şi evenimente conexe 
(workshop-uri, întâlniri organizate între muzicienii români şi cei 
străini, întâlniri cu presa etc.).

16 iunie–25 octombrie / Susţinerea proiectului 
„Unicorn – O călătorie în istoria noastră”. 
Membrii formaţiei Anton Pann au propus publicului o întâlnire 
cu muzica, pictura şi poezia de la curţile domneşti şi boiereşti 
româneşti din secolele XVI-XIX. Spectacolele din turneul 
„Unicorn” sunt rezultatul unui amplu demers de cercetare 
şi comparare a izvoarelor din diverse arhive, evidenţiind 
numeroasele similitudini între cultura curţilor domneşti 
româneşti şi cea a curţilor orientale (în acest caz, seraiul 
otoman). La ultimele două spectacole, alături de formaţia 
vocal-instrumentală de Muzică Veche „Anton Pann” au 
participat ca invitaţi trei muzicieni de renume mondial: 
Vincent Segal – Franţa (violoncel), Derya Turkan – Turcia 
(kemence) şi Emmanuel Hovhannisyan – Armenia (duduk).
 
4 iulie / Susţinerea „Concertului extraordinar Berlin 
Philharmonic Concertmaster & Orchestra Simfonică 
Bucureşti”, Sala „Mihail Jora“ a Societăţii Române de 
Radiodifuziune, Bucureşti. 

Concertul face parte din stagiunea „Salut CULTURA!” 2015, 
un proiect cultural novator ce demonstrează viziunea 
pe termen lung cu privire la arta interpretării muzicale 
prin exuberanţa, energia şi bucuria de a face muzică 
fără compromisuri profesionale. Evenimentul omagiază 
capodoperele lui Johannes Brahms şi este al treilea din 

http://www.berliner-philharmoniker.de/en/orchestra/musician/daishin-kashimoto/
http://www.claudiobohorquez.com
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Naţională de Muzică din Bucureşti şi este angajat al Teatrului 
Naţional de Operetă „Ion Dacian“. 

18 august / organizarea concertului susţinut de către 
Lavinia ştefan şi Judy Florescu în grădina Institutului Cultural 
Român. Au avut loc recitaluri susţinute de Lavinia ştefan şi 
de Judy Florescu sub genericul LOVE IS. Concertul a cuprins 
compoziţii proprii ale solistelor şi reinterpretări ale unor piese 
de Amy Winehouse căreia i-a fost dedicat un moment 
special în cadrul evenimentului. După piesele originale Ia 
lumină şi Mai frumoasă, a urmat o plimbare printre repere 
precum Tracy Chapman, Dorris Day şi Diana Krall. Lav & The 
Haters adaptează cu pasiune piese moderne de succes 
într-un live acoustic de calitate, preluând cu stil hituri ale 
unor nume mari: Amy Winehouse, Norah Jones sau Adele. 
Judy Florescu a interpretat piese de pe cele trei albume 
semnate de Amy Winehouse, în cadrul unui concert-poveste 
tribut. Autoare a unui blog cultural, interpreta a împărtăşit 
publicului experienţele formatoare pe urmele regretatei 
artiste britanice.

30 august-20 septembrie / Susţinerea Festivalului Internaţional 
„George Enescu”. Institutul Cultural Român a organizat 
la Bucureşti, pe data de 14 septembrie 2015, în cadrul 
Festivalului Internaţional „George Enescu”, un concert la 
Sala Palatului în seria Mari orchestre ale lumii:

Corul şi orchestra filarmonicii „George Enescu“:

Dirijor: Leo Hussain, Dirijorul corului: Iosif Ion Prunner

Program: Alban Berg-Wozzeck

Stanley Clarke (SUA), Ralph Towner (SUA), Snarky Puppy (SUA), 
Marilyn Mazur (Danemarca), Renaud Garcia Fons (Franţa), 
Bireli Lagrene (Franţa), Gonzalo Rubalcaba (Cuba), Tigran 
Hamasian (Georgia), Vladko Stefanovsky (Macedonia), 
Adam Baldych & Pawel Kaczmarczik (Polonia), Nighthowks 
(Germania), Enzo Favata Q-Tet (Italia).

5-8 august / Susţinerea proiectului „Glasul muzicii – calea spre 
celălalt”, Topliţa (proiect realizat împreună cu DRAG-LR).  
Obiectivul evenimentului l-a constituit educarea culturală a 
copiilor şi tinerilor talentaţi, în vederea abordării şi promovării 
valorilor cultural-artistice autentice, a tradiţiilor culturale şi 
spirituale, dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor interetnice, 
comunicarea între participanţi din zone diferite. Acest 
program s-a adresat direct copiilor şi tinerilor români de 
pretutindeni, respectiv din Serbia, Republica Moldova, 
Ungaria, Ucraina, dar şi din România. Timp de şapte zile, 
au participat la cursuri intensive, predate de specialişti în 
domeniul folclorului, etnografiei şi istoriei culturale, precum 
şi păstrarea portului şi a cântecului popular. Aceste cursuri 
s-au încheiat cu un festival concurs în localităţile Bălan şi 
Subcetate. Festivitatea de premiere şi Gala laureaţilor a 
avut loc la Casa Municipală de Cultură Topliţa. S-au acordat 
premii constând în burse anuale şi cărţi. 

10 august / organizarea Concertului De la Edith Piaf la Maria 
Tănase, susţinut de Jezebel în grădina Institutului Cultural 
Român. Jezebel (Izabela Barbu), acompaniată de Alexandru 
Burca (pian) şi Dan Încrosnatu (baterie), a deschis seria 
Concertelor ICR cu recitalul De la Edith Piaf la Maria Tănase. 
Izabela Barbu (n. 1968, Tulcea) a absolvit Facultatea de 
Management Financiar-Bancar, dar a renunţat la o carieră 
în sistemul bancar pentru una muzicală. A studiat pianul 
începând din clasa a doua până la finele ciclului gimnazial 
şi a luat lecţii de canto, formare care i-a permis ca la vârsta 
de 40 de ani să se dedice muzicii. Interpretează melodii 
din genuri diferite: de la muzică românească din perioada 
interbelică, melodii ale Mariei Tănase, la şansonete, ritmuri 
spaniole şi sud-americane, fadouri, jazz, muzică clasică. În 
decembrie 2013, Jezebel şi-a împlinit un vis: acela de cânta 
pe scena Operei Române, în spectacolul omagial Maria 
Tănase. Pianistul Alexandru Burca a absolvit Universitatea Festivalului Internaţional „George Enescu”
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care a obţinut cu trio-ul său numeroase alte premii: premiul 
I la concursurile de profil de la Tg. Mureş, Sibiu, Bucureşti 
(Europa Fest), Brăila, Getxo (Spania), iar cele mai recente, 
pe 2 decembrie 2013 la Monaco – marele premiu şi premiul 
publicului (singurul muzician român care a obţinut acest 
premiu în cele XV ediţii ale acestui concurs) – în 2014 finalist la 
importante concursuri precum cele de la Lille, Birmingham şi 
Montreux, dar şi premiul II la Vilnius (premiul I nu s-a acordat) 
şi premiul publicului; între timp a mai concertat pe scene de 
jazz din Ungaria şi Turcia. La Gala de Jazz pe 2013, Sorin Zlat 
a obţinut premiul special al juriului, iar la următoarea gală, 
pe 2014, cea de pe 5 aprilie a.c., a fost nominalizat la două 
secţiuni: Muzicianul anului şi Formaţia anului şi a fost laureat 
la secţiunea muzicianul anului. Pe 21 şi 23 martie Sorin Zlat 
Trio a fost invitat să cânte la două renumite cluburi de jazz 
din Londra, respectiv la Pizza Express şi la Vortex, cluburi la 
care au cântat de-a lungul anilor celebrităţi ale jazz-ului 
internaţional. Sorin Zlat a obţinut un nou şi important succes, 
cel mai important al carierei sale: respectiv marele premiu la 
Piano Jazz Competition din cadrul Jacksonville Jazz Festival-
U.S.A 2015. Mai precis, la acest concurs au fost selectaţi ca 
finalişti cinci pianişti (din 200 de concurenţi), patru americani 
şi un singur străin, românul Sorin Zlat, fiind pentru prima oară, 
în cele treizeci de ediţii, când concursul e câştigat de un 
pianist străin: Sorin Zlat.

6 octombrie-27 octombrie / Susţinerea Festivalului „Serile 
Lipatti”, ediţia a IV-a, la Ateneul Român din Bucureşti, 
Filarmonica din Braşov şi Conacul Fundăţeanca (jud. 
Argeş). Festivalul a cuprins recitaluri la Conacul Lipatti din 
Fundăţeanca, susţinute de Viniciu Moroianu (pian), Vlad 
Dimulescu (pian), Bianca Manoleanu (soprană) şi Remus 
Manoleanu (pian), alături de studenţi talentaţi, Marius 
Boldea, Andra Mărgineanu, Ionuţ Boancheş. De asemenea, 
înaintea fiecărui recital, au avut loc prelegeri/conferinţe 
susţinute de muzicolog Saviana Diamandi. Eminenţi interpreţi 
ai şcolii româneşti de pian şi de canto, aceştia fiind şi 
profesori universitari, au împărţit, în calitatea lor de maeştri, 
spaţiul recitalului cu unii dintre cei mai buni şi reprezentativi 
studenţi ai lor. Aceste duo-uri de artişti, consacraţi şi 
debutanţi, s-au instituit, încă de la prima ediţie a festivalului, 
ca formulă a serilor de la Fundăţeanca, pentru încurajarea 

Solişti: Michael Volle-Wozzeck (baritone), Evelyn Herlitzius-
Marie (soprano), Arnold Bezuyen-Captain (tenor), Martin 
Winkler-Doctor (bass), Marius Vlad Budoiu-Drum Major 
(tenor), Cosmin Ifrim-Andres (tenor), Maria Jinga-Margret 
(contralto), Valentin Vasiliu-first apprentice (bass), şerban 
Vasile-second apprentice (baritone), Cosmin Ifrim-madman 
(tenor).

16 septembrie  / Organizarea concertului de nai susţinut 
de Nicolae Voiculeţ în grădina Institutului Cultural Român. 
Nicolae Voiculeţ, interpret, compozitor şi dirijor, a urmat 
Liceul de Muzică „George Enescu“ şi Academia Naţională 
de Muzică, unde l-a avut ca maestru pe Gheorghe Zamfir. 
Abordează genuri muzicale variate, de la folclor, muzică 
clasică, muzică sacră la jazz, muzică contemporană şi pop. 
A concertat pe scene de prestigiu din întreaga lume, fiind 
ovaţionat în Franţa, Spania, Republica Cehă, Germania, 
Austria, Ungaria, Marea Britanie, SUA, Japonia, Thailanda şi 
Italia. Nicolae Voiculeţ a înfiinţat, în 1993, la Chicago, prima 
şcoală de nai din Statele Unite. A susţinut mai multe concerte 
caritabile, printre care unele pentru victimele uraganului 
Katrina şi pentru supravieţuitorii cutremurului din Japonia. A 
fost decorat cu distincţia Meritul Cultural al României în Grad 
de Cavaler.

17 septembrie / Concert dedicat veteranilor de război şi 
partenerilor de coaliţie susţinut la Cercul Militar Naţional, 
Sala de Marmură. Concertul susţinut de pianistul Adrian 
Mociulschi, alături de Nicolae Voiculeţ şi orchestră, s-a înscris 
în seria manifestărilor prilejuite de aniversarea centenarului 
statutului naţional unitar român. Au fost invitaţi să participe: 
Preşedintele României, Prim-ministrul, membri ai cabinetului, 
atasaţii militari ai statelor partenere în coaliţie, generali, 
veterani, membri ai Statutului Major. Parteneri: Ministerul 
Apărării Naţionale, Asociaţia Culturală „Nicolae Voiculeţ”.

25 septembrie / Concert şi lansare de CD Endurance Force – 
Sorin Zlat Trio, la sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti. 
Partener: Fundaţia Culturală Muzza. Institutul Cultural Român 
a fost partener al ultimelor trei ediţii ale Galei Premiilor Jazz, 
organizată la iniţiativa Fundaţiei Culturale Muzza. Printre 
artiştii premiaţi, la această ediţie a galei, amintim pe Sorin Zlat 
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Zoltan Majo (director artistic), Maria Szabo (flaut drept), 
Noemi Miklos (clavecin) şi pe soprana Mihaela Maxim. 
Programul ansamblului clujean cuprinde, alternativ, două 
tipuri de lucrări muzicale din spaţiul carpatic: pe de o parte, 
compoziţii instrumentale de muzică sacră şi profană din 
aria creaţiei culte, lucrări care au fost compuse, au circulat 
ori au fost reunite în culegeri, manuscrise sau arhive şi, pe 
de altă parte, eşantioane ale muzicii vechi tradiţionale, în 
care se fac simţite influenţele filonului folcloric autentic al 
diverselor etnii care au convieţuit de-a lungul veacurilor 
pe teritoriul României de azi. Materialul multicultural, atât 
de caracteristic acestui spaţiu european, conţine muzica 
popoarelor care au trăit şi trăiesc aici: români, maghiari, saşi, 
evrei şi armeni.

24-31 octombrie / Susţinerea Festivalului Internaţional de 
Muzică Clasică „Clara Haskil” în Sala Thalia din Sibiu. Iniţiat 
de Asociaţia Clara Haskil România, în parteneriat cu cele 
mai reprezentative instituţii autohtone de cultură, festivalul 
reprezintă primul proiect de talie internaţională din România, 
ce onorează memoria excepţionalei pianiste de origine 
română Clara Haskil, figură legendară a muzicii clasice de 
secol 20, unul dintre cei mai renumiţi artişti de origine română 
în plan internaţional, recunoscută deopotrivă atât de 
public, cât şi de marii artişti ai vremii. Armonie, interpretare la 
cele mai înalte standarde, pasiune şi iubire necondiţionată 
pentru muzica clasică, acestea sunt doar câteva dintre 
calităţile care se leagă de numele Clarei Haskil, calităţi pe 
care Festivalul şi-a propus să le ducă mai departe şi să le 
împărtăşească publicului. Acesta este motivul pentru care 
Festivalul Internaţional de Muzică Clasică „Clara Haskil” 
aşază laolaltă, chiar de la prima ediţie, muzicieni de top din 
întreaga lume, nume ce dau astăzi tonul în muzica clasică 
internaţională. Ediţia a II-a a festivalului a avut-o ca invitată 
pe Maia Morgenstern care a susţinut o lectură inedită a 
corespondenţei dintre Clara Haskil şi Dinu Lipatti. Pe lângă 
concertele cu o durată de două ore, care au avut loc în 
fiecare seară a festivalului, a fost lansată o nouă ediţie a 
cărţii Clara Haskil, autor Jérôme Spycket. De asemenea, 
câştigătorul Concursului Internaţional „Clara Haskil” din 
Elveţia, ediţia 2013 – Cristian Budu –, a avut oportunitatea de 
a concerta în cadrul festivalului de la Sibiu.

tinerei generaţii de artişti şi spre lauda maeştrilor lor. Publicul 
a fost, de asemenea, invitat în cadrul secţiunii internaţionale 
Lipatti Evenings la un concert de Mozart susţinut de pianistul 
norvegian Christian Ihle Hadland şi Orchestra Filarmonicii 
George Enescu, sub bagheta remarcabilului dirijor Camil 
Marinescu, în două seri de stagiune simfonică (8-9 octombrie) 
la Ateneul Român din Bucureşti.

18 octombrie / Susţinerea concertului pianistului Josu de 
Solaun în cadrul Turneului Enescu. Muzicianul de origine 
spaniolă Josu de Solaun, câştigătorul Secţiunii Pian a 
Concursului George Enescu 2014, a susţinut un recital 
extraordinar pe scena Ateneului Român. Recitalul a făcut 
parte din programul concertelor laureaţilor Concursului 
George Enescu organizat de Institutul Cultural Român în 
colaborare cu Filarmonica George Enescu şi Artexim. Josu 
de Solaun a interpretat la Bucureşti  Arabesca, Op. 18 de 
Robert Schumann, Valses Poéticos de Enrique Granados,  Six 
Pieces for Piano, Op. 118, de Johannes Brahms, Los 
Requiebros şi Quejas, o La Maja y el Ruiseñor de Enrique 
Granados, Fantasia Baetica de Manuel de Falla şi Preludiul 
Feux d’artifice de Claude Debussy.

25 octombrie / Recitalul ansamblului Flauto Dolce la 
Biserica Evanghelică: Multiculturalitatea în muzica veche 
din România la Biserica Evanghelică C.A. din Bucureşti. 
Înfiinţat în anul 2000, ansamblul îi are în componenţă pe 

Concertul susţinut de Josu de Solaun în cadrul Turneului „Enescu”
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3 decembrie / Recital de pian susţinut de Raluca ştirbăţ şi 
dublă lansare în seria de evenimente „Enescu 60”, în aula 
Palatului Cantacuzino din Bucureşti. Evenimentul aflat 
sub genericul „Enescu 60”  cuprinde: lansarea Integralei 
creaţiei enesciene pentru pian solo (Hänssler Classic, 2015) 
în interpretarea pianistei Raluca ştirbăţ, prilej cu care artista 
a susţinut un recital, şi lansarea volumului George Enescu: 
Meisterwerke (editura Frank & Timme, Berlin, 2015), ediţia în 
limba germană a lucrării Capodopere enesciene de Pascal 
Bentoiu (traducătoare: Larisa Schippel, Julia Richter, Raluca 
ştirbăţ). A prezentat Cătălin Sava, jurnalist şi muzicolog.  
Evenimentul a fost organizat în parteneriat de Muzeul Naţional 
„George Enescu”, Österreichisch-Rumänische Gesellschaft, 
Institutul Cultural Român, Societatea Internaţională „George 
Enescu”-Viena şi Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor 
din România. Lucrarea Capodopere enesciene de Pascal 
Bentoiu a fost tradusă şi publicată în limba germană cu 
sprijinul Institutului Cultural Român, prin TPS – Translation and 
Publication Support Programme.

17 decembrie / Organizarea concertului Christmas On Jazz la ICR.
Institutul Cultural Român, în colaborare cu Fundaţia MUZZA, 
a organizat o seară specială Christmas On Jazz. Protagoniştii 
acestui eveniment au fost Sorin Zlat sr., Sorin Zlat jr., Mihaela 
Alexa, Robert Patai şi Claudiu Purcărin.

18 decembrie / Organizarea concertului susţinut de formaţia 
„Truverii”, într-o călătorie sonoră la sediul Institutului Cultural 
Român din Bucureşti. Programul a cuprins: colinde şi 
cântece de Crăciun din Europa secolelor XII-XIX. Concertul 
Cantus Hibernus este o călătorie prin spaţiu şi timp, aducând 
în faţa publicului bucuria sărbătorilor de iarnă, atât 
prin colinde vechi din România, Franţa, Anglia, Italia, cât şi 
prin cântece din vechi culegeri medievale dedicate Sfintei 
Maria şi Naşterii Domnului.

TEATRU.

15 ianuarie / Organizarea spectacolului de teatru Păi... 
despre ce vorbim noi aici, domnule? de Cătălin ştefănescu, 

31 octombrie / Proiect de promovare şi introducere în circuitul 
cultural, turistic şi ecumenic a Castelului Banloc (jud. Timişoara). 
Institutul Cultural Român  şi Mitropolia Banatului au organizat 
un concert de muzică medievală susţinut de Nicolae Voiculeţ 
şi Ansamblul „Flauto Dolce” (Zoltan Majo, Maria Szabo, Noemi 
Miklos, Mihaela Maxim), în incinta castelului Banloc, pentru 
promovarea unui monument istoric care necesită o atenţie 
deosebită din partea autorităţilor şi care poate intra într-un 
circuit cultural. Ansamblul „Flauto Dolce” este un ansamblu 
unic în felul său în acest colţ al Europei, care a luat naştere 
la Cluj, în anul 2000, la iniţiativa lui Zoltán Majó, fiind alcătuit 
din trei sau patru instrumentişti şi o soprană, toţi cu o bogată 
experienţă artistică. Numele ansamblului provine de la numele 
italian al familiei de instrumente flaut drept. Nicolae Voiculeţ, 
interpret, compozitor şi dirijor, a urmat Liceul de Muzică 
„George Enescu“ şi Academia Naţională de Muzică, unde 
l-a avut ca maestru pe Gheorghe Zamfir. Abordează genuri 
muzicale variate, de la folclor, muzică clasică, muzică sacră la 
jazz, muzică contemporană şi pop. A concertat pe scene de 
prestigiu din întreaga lume, fiind ovaţionat în Franţa, Spania, 
Republica Cehă, Germania, Austria, Ungaria, Marea Britanie, 
SUA, Japonia, Thailanda şi Italia. Nicolae Voiculeţ a înfiinţat, 
în 1993, la Chicago, prima şcoală de nai din Statele Unite. 
A susţinut mai multe concerte caritabile, printre care unele 
pentru victimele uraganului Katrina şi pentru supravieţuitorii 
cutremurului din Japonia. A fost decorat cu distincţia Meritul 
Cultural al României în Grad de Cavaler. Partener: Mitropolia 
Banatului

22 noiembrie / Recital al formaţiei de muzică veche românească 
„Trei Parale” la Muzeul Naţional Cotroceni din Bucureşti. 
Formaţia de muzică veche românească „Trei Parale” a 
susţinut un recital, intitulat Bazar, în cadrul celei de-a zecea 
ediţii a Festivalului de Muzică Veche Bucureşti. Bazar este 
numele primului proiect al formaţiei de muzică veche 
românească „Trei Parale”. Prin acesta, muzicienii au încercat 
să recupereze o parte din muzicile urbane de tradiţie orală 
ale secolului al XIX-lea din Valahia şi Moldova. Pătrundem, 
astfel, în lumea hanurilor şi a cârciumilor, a micilor târguri şi 
a mahalalelor marilor oraşe, în vremuri amestecate, când 
tabieturile orientale – încă foarte puternice – începeau să 
pălească în faţa noului val de mode apusene.
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lectură ale unor piese româneşti contemporane inedite. 
Spectacolele au fost urmate de comentarii şi aprecieri ale 
publicului moderate de Horia Gârbea, preşedintele Filialei 
Bucureşti-Dramaturgie a Uniunii Scriitorilor din România. 

•	 26 ianuarie / Spectacolul-lectură cu piesa Iubind 
în Ploaie de Radu Iftimovici. În distribuţie: Mugur Arvunescu, 
Florentina Tănase, Florina Luican, Candid Stoica (r. Candid 
Stoica).

•	 23 februarie / Spectacolul-lectură I se zicea Rodica 
de Marian Ilea. Monodrama lui Marian Ilea, cunoscut şi 
ca prozator, este realizată şi ca un proiect al Teatrului 
Independent Sala Mică din Cluj. Rolul titular a fost  jucat de 
Florin Vidamski (r. Mihaela Panaite).

•	 30 martie / Patria amada, Brasil de Monica Patriciu, 
un spectacol având-o ca protagonistă şi invitată specială 
pe Stela Popescu (r. Dan Puican).

•	 21 aprilie / A şaptea premieră a stagiunii: 
spectacolul-lectură cu piesa Legea locatarului universale 
de Denis Dinulescu. O comedie care combină mai multe 
tipuri de umor în şapte momente dramatice trăite de mai 
multe cupluri de „locatari”, fiecare cu resursele sale de haz, 
necaz şi inspiraţie.

•	 25 mai / Spectacolul-lectură cu piesa inedită 
Frumoasa Adormită şi trezită (Waking Beauty) de Alexandra 
Ares (r. Vasile Manta).

•	 17 iunie / Spectacolul-lectură cu piesa Stăpânul 
tăcerii de Horia Gârbea.

•	 30 iunie / Spectacolul-lectură cu piesa inedită 
Prologul sau O piesă interzisă de cenzura comunistă de 
Candid Stoica.

•	 23 noiembrie / Spectacolul comedie poliţistă 
Asasinul avea scarlatină de Denis Dinulescu, cunoscut şi ca 
prozator, autorul piesei O zi din viaţa lui Nicolae Ceauşescu. 
Scrie o comedie poliţistă cu accente SF. 

adaptare după romanul Moromeţii de Marin Preda (r. 
Alexandru Dabija), i-a avut  în distribuţie pe cunoscuţii actori 
Marcel Iureş şi George Mihăiţă. După seria spectacolelor 
care revalorifică poveştile şi actul povestirii, Teatrul ACT revine 
cu o propunere unică în spaţiul scenei teatrale din România. 
Un spectacol pe un text care porneşte de la romanul iconic 
al literaturii române postbelice, Moromeţii de Marin Preda. În 
acest spectacol, Marcel Iureş şi George Mihăiţă au devenit 
două personaje care au respus, într-un mod cu totul nou, 
povestea din romanul care a marcat atâtea generaţii de 
cititori.

26 ianuarie-14 decembrie / „Clubul Dramaturgilor”, la 
sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti. Moderator: 
Horia Gârbea, preşedintele Filialei Bucureşti-Dramaturgie 
a USR. „Clubul Dramaturgilor”, programează spectacole-

Spectacolul de teatru „Păi... despre ce vorbim noi 
aici, domnule?”

„Clubul Dramaturgilor”
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tinerilor critici de teatru. Partener: Teatrul „Tamasi Aron” din 
Sfântu Gheorghe.

15-22 aprilie / Susţinerea Adunării Generale a Convenţiei 
teatrale europene la Teatrul Naţional Timişoara. La acest 
eveniment au participat personalităţi de marcă ale 
teatrologiei mondiale precum Rob Drummer de la Bush 
Theatre din Londra, George Leeson de la Oxford Institute on 
Population Ageing, Brigit Dahlke de la Humboldt Universitat 
Berlin, Stuart Kandell de la Artful Ageing San Francisco. 
Parteneri şi coorganizatori:Teatrul Naţional Timişoara, 
Ministerul Culturii, Consiliul Local Timişoara, board-ul European 
Theatre Convention. În cadrul festivalului s-a organizat 
Adunarea Generală a Convenţiei Teatrale Europene, unde 
au fost prezentate cinci piese coproducţii europene realizate 
în cadrul unui proiect teatral de cooperare europeană de 
către opt teatre, precum: Teatrul Naţional Timişoara, Teatrul 
Naţional din Craiova, Deutschers Theater Berlin, Badischers 
Theater in Karlsruhe, Teatrul Naţional Slovac, Staatstheater 
Braunschweig, Teatrul Operă din Heidelberg, Gavella 
Theatre din Croaţia. 

31 martie-28 aprilie / Dezbaterea ArtIntro, la sediul Institutului 
Cultural Român din Bucureşti.

31 martie / Considerat cândva „literatura celor care nu ştiu 
să citească“, teatrul nu este literatură, ci o artă sincretică. 
Dar care sunt artele care contribuie la acest sincretism? 
Ce este, de fapt, teatrul? Care este rolul său? De ce (să) 
mergem la teatru? şi cum să-l înţelegem? – au fost câteva 
dintre întrebările la care a răspuns invitata Maria Zărnescu, 
prof.asoc.dr. la UNATC. „I.L. Caragiale“ Bucureşti. Invitata a 
recomandat spectacolul Omul Pernă de Martin McDonagh, 
o producţie a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi 
Cinematografică  „I.L. Caragiale“ din Bucureşti, distinsă cu 
Premiul pentru cel mai bun spectacol la Gala Absolvenţilor 
2013 şi cu Premiul „Trapa de lansare“ la Festivalul Naţional 
de Teatru Independent (FNTI) 2014. Spectacolul a fost pus în 
scenă de regizorul Florin Ion Grigoraş, iar din distribuţie fac 
parte tinerii actori Rareş Andrici, Cosmin Dominte, George 
Lepădatu şi Tudor Andronic.

•	 14 decembrie / Spectacolul-lectură al comediei 
Central Park sau Marele Mogul de Candid Stoica. Participanţi: 
Victor Yila, Doina Ghiţescu, Mircea N. Creţu, George Grigore, 
Candid Stoica, Florentina Tănase, Ioana Alexandra Budu (r. 
Candid Stoica).

19 martie-20 mai / Seria ArtDialog, tinerii artişti se destăinuie, 
în dialog cu artişti consacraţi, la sediul Institutului Cultural 
Român din Bucureşti.
Destinate tinerilor, mai ales liceeni şi studenţi în primii ani, 
conferinţele din seria ArtDialog reunesc, în formatul unor 
interviuri cu public, personalităţi din lumea artelor. Artişti 
de mare prestigiu sunt invitaţi alături de colegi mai tineri 
şi, împreună cu aceştia, le vorbesc celor prezenţi despre 
parcursul lor profesional, de la primii paşi până la consacrare 
şi mai departe. Programul li se adresează atât aspiranţilor la 
o carieră artistică, cât şi celor care doresc să se familiarizeze 
cu artele contemporane printr-un contact nemijlocit cu cei 
care le dau viaţă. 

•	 19 martie / Dezbatere Victor Rebengiuc şi Marius 
Manole.

•	  20 mai / Dezbatere Ion Caramitru şi Crina Semciuc

21-31 martie / Susţinerea Bienalei de Teatru International 
„Reflex”.  În cadrul Festivalului Internaţional de Teatru „Reflex” 
de la Sfântu Gheorghe, a fost organizat un workshop al 

Seria de conferinţe „ArtDialog”
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cultural ce a urmărit promovarea reperelor valorice valabile 
la nivel mondial. Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu 
este sprijinit de numeroase structuri internaţionale, precum: 
Institutul Adam Mickiewicz, Institutul Polonez, Institutul 
Ceh, Institutul Cervantes, British Council, Goethe Institut, 
Serviciul Cultural al Ambasadei SUA, Institutul Confucius etc. 
Organizatorii şi partenerii festivalului sunt Institutul Cultural 
Român, Teatrul Naţional „Radu Stanca” de la Sibiu, primăria 
Municipiului Sibiu, trupe şi companii de teatru din ţară şi de 
peste hotare. 

4-11 iulie / Susţinerea Festivalului Internaţional al şcolilor de 
Teatru. Ediţia din 2015 a Festivalului Internaţional al şcolilor 
de Teatru  şi-a propus să continue tradiţia unei oferte 
culturale la cel mai înalt nivel. Timp de câteva zile oraşele 
Bucureşti, Suceava dar şi Universitatea Naţională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică s-au transformat într-o scenă: 
profesori de teatru şi studenţi din toate colţurile lumii şi au 
prezentat spectacole de teatru, dans, muzică şi instalaţii 
în diverse spaţii de joc, printre care sălile de ateliere de 
creaţie, pieţe publice, centrul vechi, dar şi clasicele săli 
de spectacol. Organizatorii şi partenerii festivalului au 
fost Institutul Cultural Român, UNATC, Consiliul Judeţean 
Suceava, Muzeul Bucovinei, Universitatea „ştefan cel 
Mare” Suceava, Asociaţia „Festivalul Internaţional al 
şcolilor de Teatru” din Suceava, trupe şi companii de 
teatru din ţara şi de peste hotare. Au participat trupe de 
teatru, actori, critici, profesori de teatru, manageri culturali.  
 
4-10 iulie / Susţinerea rezidenţelor Internaţionale de Teatru 
Shoshin Cluj, satul Chidea. Rezidenţele au reprezentat cel 
mai nou program al asociaţiei Teatrale Shoshin, care şi-a 
propus să extindă aria formării teatrale din România prin 
invitarea unor maeştri renumiţi ai teatrului contemporan, 
care pot implementa metode şi abordări noi de pedagogie 
teatrală. Pentru prima ediţie a acestui tip de program, 
Asociaţia a invitat doi maeştri importanţi: actriţa Else Marie 
Laukvik, cofondator al Teatrului Odin, teatru condus de 
Eugenio Barba – Doctor Honoris Causa al UBB Cluj – şi Raul 
Iaiza, regizor şi pedagog asociat al aceluiaşi teatru Odin, 
trainer oficial al companiei Abadia din Madrid.

28 aprilie / Programul celei de a doua întâlniri s-a adresat 
atât tinerilor, cât şi maturilor care doresc să se familiarizeze 
cu artele. Iniţiativa este ispirată de Young People’s Concerts, 
serie în cadrul căreia celebrul compozitor şi dirijor Leonard 
Bernstein le dezvăluia tinerilor americani, în deceniul şapte al 
secolului trecut, cu ajutorul Orchestrei Filarmonice din New 
York, secretele înţelegerii muzicii clasice. Întâlnirile aveau 
să fie preluate şi de Televiziunea Română sub titlul Cum să 
înţelegem muzica, emisiune care a contribuit la educarea 
muzicală a câtorva generaţii. Invitatul primei întâlniri a fost 
criticul de film Andrei Rus, care a recomandat filmul Toată 
lumea din familia noastră (r. Radu Jude).

12-21 iunie / Susţinerea Festivalului Internaţional de Teatru 
de la Sibiu. Organizat în parteneriat cu Teatrul Naţional de 
la Sibiu „Radu Stanca” şi parteneri locali şi internaţionali, 
Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) este cel 
mai important festival anual de arte ale spectacolului din 
România şi al treilea ca amploare şi importanţă din lume. 
Cea de-a XXII-a ediţie a festivalului a propus un program 
care a adunat la Sibiu participanţi din peste 70 de ţări şi unde 
au fost prezentate peste 380 de evenimente în 66 de spaţii 
de interpretare, cu peste 65.000 de spectatori. Companii 
de renume din domeniul artelor spectacolului, regizori 
români şi străini, critici, operatori din turismul cultural local şi 
regional, operatori culturali străini, zeci de mii de spectatori 
din comunitatea locală, regională şi internaţională s-au 
întâlnit la Sibiu pentru a sărbători, pe parcursul a zece zile, 
creaţia şi creativitatea artistică în cadrul unui eveniment 

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu
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1-9 august / Susţinerea Festivalului Naţional de Teatru Tânăr 
„Ideo Ideis”, Municipiul Alexandria. A fost un eveniment care 
a acţionat pe trei direcţii: educaţie, artă & cultură şi social. 
Scopul principal al festivalului a devenit, în timp, acela 
de a crea contextul ideal unui spaţiu dedicat educaţiei 
alternative prin teatru pentru participanţii înscrişi la festival. 
Toţi cei prezenţi au avut ocazia să interacţioneze cu diverşi 
artişti de renume, oameni de cultură sau profesionişti din 
diverse domenii. Festivalul a cuprins o serie de activităţi: 
Seara povestitorilor, Caravana TIFF, Ateliere de teatru tânăr, 
Ateliere de măiestrie (dramaturgie, coregrafie, educaţie 
vizuală, muzică şi ritm, scenografie), Atelier Train de Trainers, 
Atelier coordonatori trupe de teatru, Ateliere de teatru tânăr 
pentru comunitate, Concerte, Masterclass-uri, Expoziţii etc. 
Parteneri: Asociaţia T.E.T. Alexandria

28 august-4 septembrie / Susţinerea Festivalului Internaţional 
de Teatru NETA „Faţă în faţă cu Balcanii”
Festivalul a fost organizat în parteneriat cu Teatrul Naţional 
Bucureşti şi alţi parteneri locali şi internaţionali, la Teatrul 
Naţional „I.L. Caragiale”. Reţeaua NETA reuneşte 55 de 
instituţii teatrale şi festivaluri din 17 ţări situate în regiunea 
de S-E a Europei. Această reţea îşi propune să contribuie 
la promovarea şi diseminarea unei specificităţi culturale, a 
unui mod de a face teatru, a unui dialog creativ.  Festivalul 
Internaţional de Teatru NETA a reunit pentru prima oară în 
România zece din cele mai reprezentative producţii din 
spatiul sud est european, aparţinând teatrelor din această 
zonă. Festivalul internaţional a lansat şi noul complex cultural, 
unic din capitală, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”, integral 
remodelat. La adunarea teatrelor din ţările balcanice din 

festival, au fost invitaţi peste 20 de manageri, programatori şi 
critici din diverse ţări europene. Festivalul a marcat lansarea 
internaţională a TNB, iar Bucureştiul a fost transformat timp 
de câteva zile într-o zonă de dialog cultural, având un rol 
ambiţios de mediator între spaţii culturale strategice.

3-10 octombrie / Susţinerea Festivalului Internaţional de 
Teatru pentru Copii „100, 1000, 1.000.000 de poveşti”, la 
Bucureşti. Institutul Cultural Român a organizat în cadrul 
festivalului, gala de deschidere. Colaborarea dintre ICR 
şi Teatrul Ion Creangă, Primăria Municipiului Bucureşti, 
Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru s-a concretizat 
în organizarea de evenimente culturale precum sesiuni 
de comunicare, decernări de premii, workshop-uri 
internaţionale, spectacole de teatru care au deschis 
festivalul pentru publicul de specialitate (actori, critici de 
teatru), reprezentanţi mass-media, dar şi pentru publicul 
amator.

4-9 octombrie / Susţinerea Festivalului Internaţional de 
Teatru pentru Publicul tânăr la Teatrul Luceafărul din 
Iaşi. Colaborarea dintre ICR şi Teatrul Luceafărul, Primăria 
Municipiului Iaşi, Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru 
s-a materializat în organizarea galei de deschidere a festivalului. 

8-17 octombrie / Susţinerea „Fest(in) pe Bulevard”, Teatrul 
Nottara, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon. Teatrul Nottara a 
iniţiat, în anul 2013, un festival care poartă titlul de „Fest(in) 
pe Bulevard”, proiect cultural care este organizat anual. El 
are două secţiuni principale şi mai multe secţiuni şi activităţi 
conexe. Această ediţie a „Fest(in) pe Bulevard” a avut ca 
scop realizarea unui eveniment teatral de calitate care să 
diversifice oferta culturală a Bucureştiului şi care să incite 
publicul şi prin participarea unor companii din străinătate. 
Iar, ca revers, prin invitarea unor artişti sau teoreticieni din 
afara graniţelor, proiectul a contribuit la promovarea culturii 
române şi dincolo de spaţiul geografic propriu.

23 octombrie-1 noiembrie / Susţinerea Festivalului Naţional 
de Teatru, ediţia a XXV-a, Bucureşti. Organizatorii şi partenerii 
festivalului au fost: Uniunea Teatrală din România (UNITER), 
ICR şi Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Bucureşti Festivalul Internaţional de Teatru NETA
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23-28 noiembrie / Susţinerea proiectului „Zilele Eugen 
Ionescu”, Slatina. Societatea Culturală Eugen Ionescu 
din Slatina (SCEIS) a organizat cea de a XXV-a ediţie a 
manifestărilor culturale intitulate „Zilele Eugen Ionescu”. 
La fiecare ediţie a evenimentului, nume de importanţă 
majoră din lumea culturală românească (Mihai şora, Radu 
Beligan, Eugen Simion, Ion Lucian, Emil Boroghină, Marcel 
Iureş, Horaţiu Mălăele, Popa Popa’s, Sanda Toma, Marian 
Râlea şi mulţi alţii) au răspuns invitaţiei de a participa la 
întâlnirile tinerelor generaţii (elevi, liceeni, studenţi) cu 
valorile nealterate ale culturii şi artei româneşti. Anul acesta, 
a răspuns invitaţiei organizatorilor dramaturgul Matei Vişniec, 
aflat în perioada menţionată în ţară, împreună cu o trupă 
de actori din Franţa, ei fiind prezenţi în cadrul festivalului cu 
spectacolul Cabaretul cuvintelor. Cabaretul cuvintelor de 
Matei Vişniec îi propune spectatorului un conflict de idei 
ce se transformă într-un conflict teatral. Cei trei actori i-au 
oferit publicului o inedită hartă de sentimente, visuri, temeri 
şi speranţe. Cuvintele devin personaje, noţiunile capătă 
semnificaţii. Farmecul limbii franceze dă o valoare în plus 
textului.

9 decembrie / Programul Diagonale: spectacol de teatru 
Staipelochian, susţinut de trupa Rampa la sediul Institutului 
Cultural Român din Bucureşti. Bazat pe romanul Cartea 
Şoaptelor de Varujan Vosganian, scenariul spectacolului 
este semnat de Armine Vosganian şi Mihai Alexandru 
Ion. Montarea scenică îi aparţine lui Mihai Alexandru Ion. 
Reprezentaţia a fost urmată de o sesiune de întrebări şi 

prin Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului 
Bucureşti (ARCUB) şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 
Prin acest festival, artele spectacolului sunt găzduite şi puse în 
valoare anual în Bucureşti, în octombrie-noiembrie, când se 
prezintă în faţa publicului bucureştean un număr semnificativ 
de reprezentaţii. Numărul invitaţilor din străinătate – directori 
de festivaluri, critici, manageri, regizori – a crescut an de an în 
mod proporţional cu dezvoltarea conceptului acestui festival, 
ajungând în anul 2015 la 60 de invitaţi străini care au venit să 
evalueze fenomenul teatral românesc. Festivalul Naţional de 
Teatru are ca obiectiv principal promovarea valorii artistice 
teatrale din ţara noastră în context internaţional şi urmăreşte 
stimularea creativităţii în arta spectacolului dramatic. Prin 
amploarea sa, Festivalul Naţional de Teatru este un reper 
important de evaluare a producţiilor teatrale din ţară şi 
a devenit o platformă de promovare la nivel naţional şi 
internaţional a creaţiilor româneşti şi străine. El nu are caracter 
competitiv; spectacolele selecţionate sunt producţii ale 
teatrelor instituţionalizate şi ale companiilor independente. 

7-14 noiembrie / Susţinerea Festivalului Internaţional „Temps 
D’Image” la Cluj-Fabrica de pensule, Teatrul Maghiar 
de Stat, Sala Radio, Casa Transit sau Reactor. În cadrul 
festivalului Temps d’Image s-au organizat spectacole de teatru 
şi performance-uri realizate în România.  Anual au fost invitaţi 
curatori, jurnalişti internaţionali, programatori şi directori de 
festivaluri internaţionale în vederea promovării artiştilor români 
cu ajutorul acestei manifestări dedicate relaţionării culturale, 
dar şi comunităţii clujene. Printre invitaţi s-au enumerat: 
Alexandra Pirici, coregraf, performer şi artist vizual, Mihaela 
Daneş, Andreea Novac, Ana Mărgineanu, Radu Apostol, 
Alexandra Badea, ştefan Peca, regizorul de film şi teatru 
Kornel Mundruczo, grupul interdisciplinar Gob Squad, regizorul 
francez Frederic Fisbach, regizorul englez Nico Vaccari, artistul 
polonez Wijtek Ziemilski, teatrul Hebbel am Offer din Berlin, Julie 
Rodeyns,  jurnalistă şi colaboratoare a teatrului Kaii Theater din 
Belgia ş.a. Programatorii invitaţi au venit la Cluj pentru a fi la 
curent cu producţiile recente din România şi au existat chiar 
rezultate în ceea ce priveşte invitarea spectacolelor produse 
în cadrul evenimentului clujean la diverse festivaluri din Italia, 
Polonia, Danemarca, Cehia, Ungaria. 

Programul „Diagonale”
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21 aprilie / Noua generaţie a criticilor de film din România 
reprezentată la Cannes de Irina Trocan. Program derulat în 
parteneriat cu Direcţia Relaţii Internaţionale şi cu Institutul 
Francez din Bucureşti. Irina Trocan, reprezentantă a tinerei 
generaţii de critici de film din România, a făcut parte din 
echipa redacţională a celei de-a 54-a ediţii a Semaine de la 
Critique (Săptămâna Criticii), secţiune paralelă a Festivalului 
de la Cannes, alături de Claudia Reinhard (Germania), 
Florian Etcheverry (Franţa) şi David Valdés de la Campa 
(Mexic). Invitaţia adresată Irinei Trocan este urmarea unei 
selecţii organizate de Săptămâna Criticii în colaborare cu 
Institutul Francez din România şi Institutul Cultural Român, 
selecţie deschisă criticilor cu vârste cuprinse între 22 şi 30 de 
ani. 

26-30 aprilie / Susţinerea Festivalului Internaţional de Film 
Cinepolitica. Festivalul Internaţional de Film Cinepolitica 
a revenit la Bucureşti la Cinema Studio şi Cinema „Elvira 
Popescu”, cu o selecţie de filme puternice, dezbateri şi 
evenimente speciale. Cea de a IV-a ediţie a festivalului a 
pus în discuţie un subiect fierbinte, conflictul dintre Rusia şi 
Ucraina, într-un program special. Organizat de Asociaţia 
Cultură şi Imagine, Festivalul International de Film Cinepolitica 
este patronat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) şi de Universitatea 
Naţională de Arte (UNArte). Evenimentul este finanţat 
de Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC). Parteneri 
instituţionali: Institutul Cultural Român, Primăria Municipiului 

răspunsuri moderată de Nagy Mihály Zoltán, vicepreşedinte 
al Institutului Cultural Român, la care au luat parte scriitorul 
Varujan Vosganian şi membrii trupei Rampa.

FILM

12 februarie / Competiţia românească Anim’est la Seara 
de film de la sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti 
a inclus filmele prezentate în competiţia românească a 
Festivalului Internaţional de Film Anim’est. Proiecţia celor 
mai recente producţii autohtone, totalizând 66 de minute, 
a fost urmată de o discuţie cu publicul la care au participat 
invitaţii speciali Vlad Ilicevici, director executiv Anim’est şi 
Paul Mureşan, regizor. 

16 aprilie / Evenimente organizate în parteneriat cu Festivalul 
Internaţional de film NexT. Cele mai bune scurtmetraje 
europene, premiate la marile festivaluri şi nominalizate în 
2014 la Premiile Academiei Europene de Film (EFA), au 
fost proiectate în premieră la Bucureşti, la Institutul Cultural 
Român, joi, 16 aprilie,  în cadrul Festivalului Internaţional 
de Film NexT. În perioada 15-19 aprilie a avut loc Festivalul 
Internaţional de Film NexT, ediţia a XIX-a. ICR este partener 
al Festivalului încă de la prima ediţie. În acest an a susţinut 
financiar evenimentul şi a acordat premiul pentru cel mai 
bun film românesc regizorului Tudor Jurgiu.

Vicepreşedintele ICR, Liviu Jicman, acordând un premiu 
la Festivalul NexT
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Programul este dedicat educaţiei cinematografice pentru 
copiii cu vârste cuprinse între 8 şi 13 ani. Participanţii au fost 
introduşi în lumea filmului de animaţie, fiind invitaţi să-şi dea 
frâu liber imaginaţiei şi să se lase purtaţi pe tărâmul minunat 
al animaţiei. 

27 mai-5 iunie / Susţinerea Festivalului Internaţional de Film 
Transilvania (TIFF). Parteneriatul încheiat în 2010 şi continuat 
în anii 2011, 2012, 2013 şi 2015 între TIFF şi ICR a creat noi 
oportunităţi, în special legate de participarea unei delegaţii 
de critici, distribuitori şi reprezentanţi ai unor prestigioase 
festivaluri. Colaborarea dintre ICR şi TIFF s-a concretizat în 
următoarele direcţii: „Zilele Filmului Românesc“ a reprezentat 
secţiunea cea mai importantă şi vizibilă a festivalului pe plan 
internaţional, oferind o platformă excelentă de expunere 
internaţională pentru cele mai bune filme româneşti realizate 
în ultimul an. Implicarea în această secţiune din festival a 
răspuns obiectivelor ICR de promovare a cinematografiei 
româneşti în străinătate. A fost alcătuită o delegaţie formată 
din profesionişti de cinema americani, asiatici şi europeni, 
activi în zona distribuţiei de film, producţiei, criticii de 
cinema sau a festivalurilor internaţionale, cineaşti care au 
participat la secţiunea „Zilele Filmului Românesc“, precum 
şi la o serie de întâlniri şi evenimente speciale. Invitaţii au 
vizionat recentele filme româneşti de succes şi au cunoscut 
personalităţi din domeniu, în vederea programării ulterioare 
a filmelor româneşti în festivaluri internaţionale. S-au organizat 
şi dezbaterile „Filmul românesc în 2015“. De asemenea, s-a 
discutat despre promovarea succeselor cinematografiei 

Bucureşti, British Council, Institutul Francez, Ambasada Ucrainei 
la Bucureşti, Institutul Maghiar Bucureşti. ICR a acordat Trofeul 
pentru cel mai bun film în cadrul Cinepolitica.

21-26 aprilie / Susţinerea Festivalului Internaţional de Film 
Bucureşti (BIFF). A XI-a ediţie a avut loc la Cinema Studio, sala 
„Horia Bernea” din cadrul Muzeului Ţăranului Român (MŢR), 
sala „Elvira Popescu” a Institutului Francez şi sala Institutului 
„Cervantes”. De-a lungul acestui deceniu, Festivalul 
Internaţional de Film Bucureşti a primit recunoaşterea 
naţională şi internaţională a evenimentului, prin prezenţa 
unui public numeros, feedbackul pozitiv al presei şi o serie 
de invitaţi de marcă, dintre care îi putem aminti pe Andrei 
Konchalovsky, Danis Tanovic, Nikita Mihalkov, Rutger 
Hauer, Jerzy Skolimovsky, Jan Harlan, Radu Mihăileanu. 
Ediţia din 2015 a Festivalului Internaţional de Film Bucureşti 
s-a desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, 
Principele Radu al României, cu sprijinul Centrului Naţional al 
Cinematografiei (CNC) şi Ministerului Culturii.

6-10 mai / Susţinerea evenimentului „Serile Filmului Românesc 
Timpul”, Iaşi. Timp de cinci zile, Asociaţia Studenţilor Jurnalişti 
(ASJ) şi Asociaţia Revistei Timpul (ART) au organizat cea 
de-a VI-a ediţie a festivalului Serile Filmului Românesc Timpul. 
Evenimentul de anul acesta i-a fost dedicat actorului George 
Mihăiţă, iar Institutul Cultural Român i-a acordat premiul 
pentru întreagă activitate artistică.

7-14 mai / Organizarea Festivalului Filmului European. 
Proiectul a fost organizat de Direcţia Relaţii Internaţionale, 
cu sprijinul logistic al Direcţiei Programe Interne. Aflat la cea 
de-a XIX-a ediţie, Festivalul Filmului European a devenit o 
prezenţă tradiţională în peisajul cultural românesc. Organizat 
de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România, sub egida EUNIC, cu sprijinul 
ambasadelor şi centrelor culturale ale ţărilor europene, 
Festivalul Filmului European este cel mai important eveniment 
cinematografic intern al lunii mai.

10 mai / Organizarea unui atelier de animaţie pentru copii la 
sediul Institutului Cultural Român, în cadrul Festivalului Filmului 
European.

Festivalului Filmului European 
© Catalin Prisecaru
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cinefilii prind răsăritul de soare uitându-se la filme scurte, 
noaptea ShortsUP a devenit un eveniment aşteptat de mii 
de spectatori în fiecare an. Selecţiile tematice ShortsUP 
au inclus documentare, drame, comedii sau animaţii – 
adesea filme provocatoare, capabile să inspire, să aducă 
la viaţă idei proaspete, să rezume emoţiile care definesc 
lumea de azi. În ultimii cinci ani, ShortsUP a adus în România 
scurtmetraje de Oscar, Sundance, Bafta, Clermont-Ferrand, 
dar şi cele mai valoroase producţii scurte româneşti. 

7-17 iulie / Proiecţia filmului Moromeţii 60. În 2015 s-au împlinit 
60 de ani de la apariţia primului volum al uneia dintre cele 
mai importante capodopere ale literaturii române, valoare 
de necontestat a patrimoniului literar naţional, Moromeţii. 
Muzeul Naţional al Literaturii Române, după sprijinul acordat 
de ICR Londra pentru realizarea expoziţiei dedicate 
evenimentului menţionat, a dorit să marcheze acest 
eveniment şi la Bucureşti, prin desfăşurarea unui program 
cultural care a cuprins expoziţia Moromeţii 60 şi proiecţia 
ecranizării romanului, r.: Stere Gulea, film realizat în 1987. 
Proiecţia a fost urmată de o secţiune Q&A şi de o masă 
rotundă.

31 iulie-9 august / Susţinerea Festivalului de Film Istoric de 
la Râşnov. Festivalul Internaţional de Film Istoric Râşnov a 
debutat în anul 2009, din necesitatea valorificării unui capitol 
important din istoria cinematografiei româneşti, a urmăririi 
fenomenului filmului istoric contemporan şi a oportunităţii 
dezvoltării unui eveniment inedit pe piaţa culturală 
românească în care istoria şi filmul istoric stârnesc gânduri şi 
pasiuni, informează şi emoţionează, ridică întrebări şi dezbat 
răspunsuri.

21-30 august / Susţinerea evenimentelor din cadrul 
„Divanului Degustătorilor de Film şi Artă Culinară”, Craiova şi 
Port Cultural Cetate. Cea de-a şasea ediţie a evenimentului 
„Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară”  a fost  
dedicată temei „Drumuri şi răspântii”. Festivalul a început 
cu două seri de proiecţii în aer liber în Centrul Vechi al 
Craiovei, recent renovat, şi a continuat din 23 august în 
Portul Cultural Cetate (judeţul Dolj) cu proiecţii de film şi 
demonstraţii culinare. Timp de zece zile, în cadrul festivalului 

româneşti în lume, unul dintre principalii susţinători ai acestei 
mişcări fiind chiar ICR. Au avut loc în cadrul Zilelor Filmului 
Românesc prezentări, workshop-uri, masterclass-uri susţinute 
de invitaţi. Au participat profesionişti străini de prim rang, care 
au susţinut masterclass-uri şi prezentări adresate regizorilor, 
producătorilor, studenţilor români prezenţi la festival. Temele 
abordate s-au axat pe  relaţia între film şi mediul online/
social media, promovarea eficientă a filmelor provenind 
din Europa de Est pe diferite pieţe europene sau pe piaţa 
internaţională şi, nu în ultimul rând, pe subiecte legate de 
coproducţii europene şi accesul la fonduri necesare pentru 
coproducţia filmelor. 

11-14 iunie / Susţinerea Festivalului Internaţional de Film „Pelicam”.
Festivalul este înfiinţat în anul 2012 şi în cadrul său au avut 
loc proiecţii, concerte în aer liber, workshop-uri, expoziţii 
foto şi conferinţe pe tema mediului. Majoritatea filmelor sunt 
prezentate în cadrul celor patru secţiuni competiţionale, 
filmele fiind proiectate la Pelicam în premieră naţională. 
Proiecţiile au avut loc la Centrul Cultural „Jean Bart”, la 
Muzeul de Artă din Tulcea şi în aer liber, în Piaţa Civică. 
Anul acesta, festivalul a avut ca invitaţi 20 de regizori şi 
producători din Europa şi America.

4 iulie / Susţinerea evenimentului „Shorts UP, Noaptea 
Lungă a Filmelor Scurte”. Noaptea Lungă a Filmelor Scurte 
a ajuns la a VII-a ediţie şi a devenit cel mai extins eveniment 
cinematografic anual dedicat scurtmetrajelor premiate la 
marile festivaluri ale lumii. Singurul moment din an în care 

Festivalul Internaţional de Film Transilvania
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dintre cele mai importante filme franceze care reflectă 
momentul extrem de important al Primului Război Mondial. 
În afara tematicii cinematografice, MECEFF „7+1” se 
axează şi pe evenimente culturale conexe. Aşadar, în afara 
proiecţiilor cinematografice, au fost invitaţi specialişti de 
talie internaţională, care au susţinut o serie de colocvii pe 
tema Primului Război Mondial şi a importanţei sale cruciale 
asupra secolelor 20 şi 21; modul cum s-a reflectat în literatura 
română şi străină, în presa vremii, în curentele artistice 
apărute în perioada războiului.

23 septembrie-1 octombrie / Susţinerea Festivalului Filmului 
Evreiesc la Cinema Studio din Bucureşti. Acesta şi-a propus, 
în cadrul mai larg al promovării recuperării şi valorificării 
moştenirii culturale a minorităţilor din România şi al dialogului 
intercultural şi interetnic, informarea publicului românesc 
privind tradiţiile şi arta evreiască, precum şi bogata moştenire 
evreiască din România, dar şi educarea publicului în sensul 
toleranţei interetnice şi religioase. Programul evenimentului 
a inclus atât filme ce abordează o gamă foarte largă de 
subiecte ale lumii evreieşti, cât şi vernisaje şi concerte ce 
oferă spectatorilor o dublă viziune asupra acestui univers 
aparte: imaginea evreilor despre ei înşişi şi imaginea evreilor în 
ochii altor culturi, propunându-şi în acelaşi timp şi omagierea 
unor importanţi artişti autohtoni care, deşi nu aparţin religiei 
mozaice, au reflectat în operele lor problematica evreiască.
 
2-11 octombrie / Susţinerea Festivalului Internaţional de Film 
Anim’est. Cea de-a X-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

au rulat lungmetraje şi scurtmetraje balcanice, s-au susţinut 
concerte, precum şi deja tradiţionalul simpozion ştiinţific, 
la care au participat critici de film, profesori universitari şi 
specialişti din domeniul filmului din Croaţia, Grecia, România 
şi Serbia. Ca în fiecare an, festivalul a fost deschis tuturor 
iubitorilor de cinema şi bucătărie balcanică, accesul la filme 
şi demonstraţiile culinare fiind liber. 

17-23 august / Susţinerea Festivalului Internaţional de Film 
Independent Anonimul, Sfântu Gheorghe. Este un eveniment 
anual, al cărui program cuprinde trei secţiuni competiţionale: 
lungmetraj, scurtmetraj ficţiune şi scurtmetraj de animaţie, 
precum şi o serie de programe necompetitive.

30 august-5 septembrie la Mediaş şi 21-27 septembrie la 
Bucureşti / Susţinerea Festivalului de Film Central European de 
la Mediaş. Prin conceptul său ca unic festival de film central 
european competiţional tematic, prin valoarea culturală 
şi prin impactul său semnificativ asupra cinematografiei 
şi comunităţii locale, naţionale şi internaţionale, MECEFF 
„7+1” s-a impus, până la cea de-a V-a sa ediţie, drept 
un festival consolidat, de o importanţă majoră în peisajul 
cinematografic naţional şi european. În 2015, tema ediţiei 
a V-a MECEFF „ 7+1” a fost una de importanţă universală, 
respectiv Primul Război Mondial, reflectând impactul major 
al acestui conflict asupra secolelor 20 şi 21. Filmele tematice 
prezentate în cadrul acestei ediţii au fost creaţii valoroase 
din patrimoniului universal. În anul 2015, ţara invitată a 
fost Franţa şi au fost prezentate în cadrul festivalului unele 

O seară la „Divan Film Festival” de la Portul Cultural Cetate  
© Adi Bulboacă

Festivalul Internaţional de Film „Anim’est”
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minimale. Proiecţiile au fost prefaţate de filmologi şi au fost 
urmate de dezbateri în prezenţa realizatorilor şi a altor invitaţi 
speciali, personalităţi din domeniul cinematografic. Prezenţa 
unor cineaşti şi oameni de film la acest eveniment cultural 
apropie publicul de spiritul cinematografului de autor.
Programul festivalului a cuprins peste 60 de filme dintre care 
cel puţin 30 în premieră în România. Pe durata festivalului 
„Les films de Cannes à Bucarest” s-au organizat proiecţii cu 
cele mai recente filme româneşti, de ficţiune şi documentare, 
finalizate sau aflate în stadii diferite de producţie, pentru 
selecţionerii festivalurilor internaţionale şi pentru profesioniştii 
străini prezenţi la festival – producători, agenţi de vânzări, 
distribuitori, agenţi specializaţi în reprezentarea actorilor, 
critici de film. 

6-8 noiembrie / Susţinerea Bucharest International Dance 
Film Festival. Acest eveniment a promovat producţiile 
cinematografice care au ca temă dansul şi arta coregrafică 
în general. A fost un eveniment dedicat producţiilor de dans 
realizate de coregrafi din întreaga lume. Festivalul a propus 
publicului familiarizarea cu diversitatea formelor de dans şi 
cu  abordările cinematografice contemporane. Selecţia 
filmelor Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF) a 
fost realizată de coregrafa Simona Deaconescu, directorul 
artistic al colectivului Tangaj Dance, pasionată de proiecte 
culturale interdisciplinare în care dansul intră în dialog cu 
arta vizuală şi tehnologia digitală. 

11-15 noiembrie / Susţinerea Festivalului de Film „UrbanEye”, 
ediţia a II-a, cinema „Elvira Popescu”. Filmele din festival au 
fost împărţite în secţiuni care grupează tematic principalele 
subiecte ilustrate: Patrimoniu recent, Urbanizare, micro 
Spaţii şi Din viaţa arhitecţilor. Noutatea ediţiei a II-a o 
reprezintă secţiunea Filme din competiţie, dedicată anul 
acesta filmelor inspirate din realitatea românească. Filmele 
proiectate în această secţiune au fost alese în urma unei 
competiţii deschise la nivel internaţional, iar cel mai bun film 
va primi premiul UrbanEye. Ediţia 2015 a festivalului UrbanEye 
i-a adus la Bucureşti pe regizorii Eric Andrew Bednarski (Neon, 
2014), Adam James Smith (The Land of Many Palaces, 2015), 
Francesca Molteni (Where Architects Live, 2014), Joe Gilbert 
(Streets in the Sky, 2015) şi Nathan Eddy (The Absent Column, 

Film de Animaţie Anim’est a avut loc la Bucureşti şi a fost 
urmată de o ediţie specială (a V-a) la Chişinău. Festivalul a 
fost organizat de Asociaţia Estenest, în parteneriat cu instituţii 
interne şi internaţionale. Evenimentul, de câţiva ani extrem 
de cunoscut în peisajul cultural românesc, a ajuns la o ediţie 
aniversară. În deschiderea festivalului a fost prezentat în 
premieră naţională lungmetrajul Muntele Vrăjit, r.: Anca 
Damian. 

5-11 octombrie / Susţinerea Festivalului Internaţional de Film 
Documentar Astra de la Sibiu. Parteneri ai evenimentului 
au fost: Astra Film, Primăria Municipiului Sibiu, CNC, Arhiva 
Naţională de Filme. În cei peste 20 de ani de existenţă, AFF 
Sibiu a devenit un brand cultural recunoscut în ţară şi în 
străinătate prin calitatea filmelor, multitudinea programelor 
prezentate şi varietatea workshop-urilor de specialitate. Pe 
bună dreptate, Festivalul este considerat cel mai important 
forum al filmului documentar din România. AFF Sibiu este 
cunoscut ca un spaţiu de dezbatere, unde filmele au o 
viaţă lungă de arhivă şi sunt prezentate şi promovate online 
(webcatalog) şi în programe tematice (Cinemateca Astra 
Film). 

16-25 octombrie / Susţinerea Festivalului Internaţional de Film 
„Comedy Cluj”. „Comedy Cluj” este cel mai mare festival 
tematic dedicat filmului de comedie din Europa, ajuns la 
a VII-a ediţie. Evenimentul s-a desfăşurat la Cluj-Napoca. 
De-a lungul celor şase ediţii, „Comedy Cluj” a adus în faţa 
publicului peste 600 de filme.  Comedia românească de dată 
recentă „2+2”, r.: Thomas Ciulei, a avut premiera naţională şi 
mondială în cadrul evenimentului mai sus menţionat. 
Co-scenaristul filmului, Akos Gerstner, a susţinut o conferinţă 
despre „Rolul comediei în cinematografia românească”.

23-29 octombrie / Susţinerea Festivalului Filme de Cannes la 
Bucureşti. Festivalul „Les Films de Cannes à Bucarest”, ajuns la 
cea de a VI-a ediţie, s-a dezvoltat semnificativ ca structură 
şi conţinut, şi-a diversificat selecţia de filme, iar evenimentele 
profesionale conexe au căpătat statut permanent şi sunt 
axate pe teme de interes major, prin această abordare 
încercându-se acoperirea unor arii în care informaţia, 
dezbaterile, pregătirea profesională lipsesc sau sunt 

http://urbaneye.ro/sections/patrimoniu-recent/
http://urbaneye.ro/sections/urbanizare/
http://urbaneye.ro/sections/micro-spaces/
http://urbaneye.ro/sections/micro-spaces/
http://urbaneye.ro/sections/viata-arhitectilor/
http://www.astrafilm.ro/cinematecateca.aspx?year=2014
http://www.astrafilm.ro/cinematecateca.aspx?year=2014
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dedicată autorilor autohtoni, ajungând în 2015 la 85 de 
aplicaţii. Tematica, stilul abordat de regizorii români, precum 
şi direcţiile în care se îndreaptă creaţia experimentală locală 
au fost analizate, împreună cu publicul, de Andrei Tănăsescu 
şi de regizorii celor 10 filme din program, într-o dezbatere 
după proiecţie. 

ARTE VIZUALE 
 
20-30 ianuarie / Organizarea expoziţiei intitulate „Oraşul”, la 
sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti, în care au fost 
prezentate publicului diverse tehnici de realizare a lucrărilor 
de pictură, desen, gravură. Expoziţia a fost coordonată şi 
prezentată de conf.univ.dr. Anca Boeriu. 

3-20 februarie / Expoziţia de pictură şi desen „Iluzii” a artistei 
Adina Romanescu, absolventă a Universităţii Naţionale de 
Arte Plastice din Bucureşti şi membră a Uniunii Artiştilor Plastici 
din România. 

17-25 martie /  Organizarea expoziţiei „Reclame din 
secolul al XIX-lea”. Parteneri: Asociaţia Culturală „Clujul de 
Altădată” şi Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca. 
Proiectul reprezintă o continuare a altor două expoziţii de 
succes realizate în anii anteriori de ICR şi Asociaţia „Clujul 
de Altădată”. A fost un proiect expoziţional care a urmărit 
valorificarea arhivei de imagine de reclamă de secol 19. Au 

2012), cărora publicul a avut ocazia să le adreseze întrebări 
după proiecţii şi să-i cunoască în cadrul unui eveniment de 
tip „meet the directors”, eveniment la care s-a alăturat şi 
Giorgio Scianca, cel care a creat cea mai mare bază de 
date de clipuri din filme în care apare arhitectul ca personaj.

10-13 decembrie / Susţinerea Festivalului Internaţional 
de Psihanaliză şi Film la Cinema Elvira Popescu din cadrul 
Institutului Francez. Cea de-a IV-a ediţie a Festivalului 
Internaţional de Psihanaliză şi Film a fost deschisă de filmul 
LOLO, r.:Julie Delpy, actriţa cunoscută din trilogia Sunset. 
Psihanalistul Andrea Sabbadini, directorul European 
Psychoanalytic Film Festival, prezidat de regizorul italian 
Bernardo Bertolucci, a fost invitatul special al evenimentului. 
Sabbadini a comentat împreună cu Directorul Festivalului 
Internaţional de Psihanaliză şi Film, criticul de film Irina-
Margareta Nistor, filmul POP-UP, în r.: lui Stuart McBratney. 
La proiecţie au fost prezenţi atât regizorul australian, cât şi 
actriţa Laura Vasiliu.

11 decembrie / Organizarea evenimentului „Experimentat 
în România: BIEFF la ICR”. BIEFF a sărbătorit cinci ani de 
sprijin acordat creaţiei locale de film experimental printr-o 
proiecţie a celor mai reprezentativi titluri şi autori ai acestei 
perioade, realizată în parteneriat cu Institutul Cultural Român. 
„Experimentat în România” reflectă efervescenţa declanşată 
în filmul experimental românesc odată cu înfiinţarea BIEFF, în 
2010, când festivalul a avut 15 filme înscrise pentru secţiunea 

Evenimentul „Experimentat în România BIEFF la ICR”

Expoziţia  „Oraşul”
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10-25 august / Organizarea Taberei Internaţionale de Artă 
Plastică-Aiud. Tabăra de mare anvergură din România a 
reunit nu mai puţin de 42 de invitaţi din 30 de ţări. Programul 
a cuprins activităţi artistice libere, simpozioane artistice, 
dezbateri, mese rotunde, expoziţii de artă, happening-uri 
şi excursii. Artiştii participanţi au avut obligaţia de a dona 
organizatorilor câte trei lucrări care au stat la baza expoziţiei 
internaţionale organizate la sfârşitul taberei şi care ulterior au 
intrat în patrimoniul fundaţiei Inter-Art. Participanţii au primit 
un catalog al taberei, care a cuprins o sinteză a celor 20 de 
ani de existenţă a taberei Inter-Art şi a celorlalte activităţi 
desfăşurate de fundaţie.

25 august / Organizarea expoziţiei „Les amis de Paraschiv en 
Roumanie“ la sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti.
Lucrările au fost realizate în această vară în cadrul unei 
rezidenţe de creaţie la Conacul Otetelişanu, iar ceea ce 
îi reuneşte pe artişti este prietenia lor cu pictorul Christian 
Paraschiv, cel care, înainte de a se stabili la Paris în anii 
'80, a transformat radical arta experimentală românească, 
orientând-o spre estetica postmodernismului.

31 august-10 octombrie / Vernisajul expoziţiei „Când aveau 
20 de ani. Impresii şi copilărie” la sediul Institutului Cultural 
Român din Bucureşti. Evenimentul a fost organizat de ICR 
în parteneriat cu Asociaţia Făuritori, în cadrul proiectului 
Contemporanii.

20 septembrie-4 octombrie / Organizarea Workshop-ului 
european de creaţie audiovizuală pentru regizori confirmaţi, 
Slon, zona Vălenii de Munte şi Bucureşti. Workshop-ul a fost 
conceput sub forma unei întâlniri de zece zile la Slon şi o 
seară de proiecţie la Bucureşti. Mai mulţi regizori europeni, 
străini şi români – şase invitaţi pentru prima ediţie –, însoţiţi de 
un şef operator imagine, un inginer de sunet şi un editor de 
imagine, au realizat creaţii audiovizuale, de la scurtmetraj 
de ficţiune şi experimental la documentar de creaţie, de 
la idee la montajului final. După cele 10 zile de rezidenţă 
fiecare regizor a avut un film final care a fost proiectat în 
cadrul unui program coerent în cea de-a unsprezecea zi 
într-un cinematograf bucureştean, în sala „Elvira Popescu” 
(Institutul Francez), proiecţie urmată de întâlnirea cu publicul 

fost prezentate 50 de reclame, format A3, pe passpartout de 
dimensiuni 40x50 cm.

7-29 mai / Organizarea expoziţiei „World Press Photo”, 
Bucureşti, Piaţa Universităţii. Evenimentul s-a desfăşurat 
timp de trei săptămâni în Piaţa Universităţii din Bucureşti. În 
această perioadă au fost organizate şase seri de proiecţii 
de scurtmetraje, trei seri de proiecţii filme documentare, trei 
seri de proiecţii filme de lungmetraj cu teme inspirate din 
fotojurnalism, concerte, workshop-uri şi lansări de carte. În 
cadrul evenimentului au fost invitaţi realizatorii filmului War 
Photographer – James Nachtway şi Christian Frei –, realizatorii 
filmului The Salt of the Earth – Sebastiao Sagado şi Wim 
Wenders, regizorul documentarului Citizenfour, câştigător 
al premiului Oscar în 2015 – şi Laura Poitras. Prin concertele 
organizate în cadrul evenimentului s-au promovat muzica 
de film, muzica clasică şi jazz-ul. Invitaţii au fost trupe 
româneşti cunoscute la nivel internaţional şi artişti români din 
străinătate, veniţi să îşi prezinte noile proiecte în ţară.

28 mai / Evenimentul organizat de echipa Time Based Arts 
@ Time Factor(y) din cadrul departamentului de Sculptură 
al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti a lansat şi 
promovat o disciplină, în premieră naţională, sub forma unui 
curs opţional la Universitatea Naţională de Arte (UNA) din 
Bucureşti. Evenimentul a fost organizat la sediul Institutului 
Cultural Român. Au participat: conf. univ. dr. Eugen Gustea, 
prorectorul UNA Bucureşti, conf.univ.dr. Cosmin Paulescu, 
decan FAD al UNA Bucureşti, conf.univ.dr. Petru Lucaci, 
preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, Suzana Dan, artist vizual, 
operator cultural, alături de echipa TBA, formată din lect. 
univ. dr. Reka Csapo Dup, departamentul de sculptură al 
UNA, drd. Patricia Teodorescu, artist vizual, dr. Irinel Anghel, 
compozitor şi performer, Raluca Ghideanu, sculptor şi 
performer, dr. Mihai Plămădeală, muzician şi critic de artă, 
Carmen Popa, Kartell Media & Events, manager TBA.    

15-30 iunie / Organizarea expoziţiei „Portrete din Londra“ 
la sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti. Expoziţia 
a cuprins o galerie de chipuri ale românilor care trăiesc în 
capitala britanică, semnată de fotograful Ion Paciu.
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al artiştilor mai sus menţionaţi. Între aceştia: Silvia Amancei şi 
Bogdan Armancu, Mihuţ Boscu Kafchin, Daniel Djamo. Sunt 
invitate să expună galerii de artă contemporană din ţară, cu 
renume pe scena internaţională: Galeria Plan B, Galeria Baril 
şi Galeria Sabot din Cluj-Napoca, Galeriile Anca Poteraşu şi 
Andreiana Mihail din Bucureşti, Galeria H’art (Dan Popescu), 
Galeria Jecza din Timişoara, Galeria Suzana Vasilescu din 
Bucureşti. 

9-16 octombrie / „Bucharest Art Week 2015 – Laughter 
and Forgetting”, ediţia a II-a, ARCUB, Biblioteca Naţională 
a României, Atelier 35, Spaţiul Platforma, ART HUB Galla.
Bucharest Art Week se numără printre puţinele evenimente 
de anvergură internaţională din România dedicate artei 
vizuale contemporane, e accesibil şi destinat publicului larg. 
Cea de-a doua ediţie a Bucharest Art Week s-a axat pe 
tema ”Laughter and Forgetting” / ”Râs şi Uitare”, plecând de 
la cartea omonimă a renumitului scriitor ceh Milan Kundera. 
Tema a fost aleasă de curatorul invitat Olga ştefan (Elveţia). 
Bucharest Art Week 2015 a adus un omagiu acestui roman 
esenţial şi radical prin adoptarea tematicii şi construcţiei 
sale în şapte zile de evenimente şi manifestări artistice multi-
sit cu intrare liberă, în spaţii culturale din capitală, precum: 
Biblioteca Naţională, Hanul Gabroveni, Atelier 35, Spaţiul 
Platforma, ART HUB Galla etc. Pe parcursul celor şapte zile 
ale evenimentului, Bucureştiul a găzduit expoziţii şi conferinţe 
ale unor artişti români şi străini de importanţă în arta 
contemporană.

12-18 octombrie / Organizarea expoziţiei „Mate-Realitatea“, 
a pictoriţei Ana Dinescu la sediul Institutului Cultural Român 
din Bucureşti. Vernisajul expoziţiei de pictură „Mate-
Realitatea“ a artistei plastice Ana Dinescu a fost deschis 
de actriţa Doina Ghiţescu. Curatorul expoziţiei, criticul de 
artă Ilie Roşianu, a vorbit despre parcursul estetic al artistei 
şi despre mizele lucrărilor, descrise de autoare drept „o 
organigramă a sufletului prin materie sau mate-realitate“.

19-27 octombrie / Expoziţia intitulată „Poveşti 
mediteraneene“ la sediul Institutului Cultural Român din 
Bucureşti. Rodica Lomnăşan este un artist cu experienţă 
expoziţională, cu un CV impresionant de participări la 

larg. Unitatea dintre filme, diferite ca stil, va fi asigurată  
atât de  un decor comun –  casa de la Slon şi zona Vălenii 
de Munte –, cât şi de actorii care se vor regăsi în filmele 
prezentate. Un alt angajament al regizorilor invitaţi a fost 
realizarea filmelor în 10 zile.

19-26 septembrie / Susţinerea Festivalului de Arte Performative 
Timişoara. La graniţa Europei, festivalul a urmărit ca pe durata 
unei săptămâni să sondeze, prin mijloacele performance-
ului şi ale dansului contemporan, dimensiunea psihologică 
şi socială a corpului în ţări marcate de comunism. Festivalul 
de Arte Performative Timişoara (FAPT) a prezentat puncte 
de vedere şi lucrări ale unor dansatori şi coregrafi care au 
crescut într-un mediu comunist şi care au descoperit Europa 
între Estul postsocialist şi Vestul capitalist. Festivalul reprezintă 
un spaţiu de întâlnire la graniţa dintre România şi Serbia – un 
spaţiu în care schimbul artistic între cele două ţări vecine a 
avut loc mult prea puţin, iar dansatorii şi coregrafii n-au avut 
niciodată prilejul să-şi împărtăşească practicile legate de 
dans şi performance. Festivalul a contribuit la candidatura 
Timişoarei la titlul de Capitală culturală europeană în 2021. 

3-31 octombrie / Susţinerea Bienalei Internaţionale de Artă 
„Art Encounters”, Timişoara, ediţia I, „Aparenţă şi esenţă”. 
Prima ediţie Timişoara Art Encounters acordă atenţie artei 
româneşti din anii 1960 până în prezent, reunind artişti români 
şi galerii a căror importanţă este recunoscută. Viziunea 
curatorială aparţine renumiţilor Nathalie Hoyos şi Rainald 
Schumacher. Timişoara Art Encounters aduce laolaltă 
lucrări ale unor artişti precum Grupul Sigma şi Grupul 111, 
ştefan Bertalan, Roman Cotoşman, Constantin Flondor, Paul 
Neagu, subREAL (Călin Dan, Iosif Kiraly, Dan Mihălţianu), Ion 
Bârlădeanu, Horia Bernea, Geta Brătescu, Teodor Graur, 
Ion Grigorescu, Pavel Ilie, Florin Mitroi şi Mihai Olos. Această 
alegere istoric orientată a fost combinată cu lucrări din 
ultimele două decenii ale unor artişti români bine cunoscuţi şi 
apreciaţi la nivel internaţional, care trăiesc în ţară sau peste 
graniţe, artişti precum Adrian Ghenie, Dan Perjovschi, Mircea 
Cantor, Marieta Chirulescu, Călin Dan, Daniel Knorr. În 
acelaşi timp şi în dialog cu aceste poziţii artistice cunoscute, 
Timişoara Art Encounters va deveni o platformă pentru artiştii 
tineri care pot să-şi adauge lucrările în modelul vizual polifonic 
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Artă Bucureşti, Artindex şi Asociaţia culturală „Nomen este 
omen”. Invitat special: sculptorul Mircea Roman.

CONFERINŢE
 
16-19 iunie  / Susţinerea conferinţei „Linking Past, Present 
and Future”. Cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei de Studii 
Româneşti este un eveniment organizat de Societatea 
de Studii Româneşti (SRS-Society for Romanian Studies) şi 
Facultatea de ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti, 
în parteneriat cu Institutul Cultural Român şi şcoala Naţională 

diverse evenimente de profil, în ţară şi în străinătate. Expoziţia 
a fost prezentată de criticul de artă Luiza Barcan. Artista 
a ales pentru sala ICR lucrări din seriile Mitul Afroditei, Lost 
Atlantis şi Olive Tree, realizate în tehnica gravură – acvaforte 
pe cupru şi acuarelă.

23 octombrie-1 noiembrie / Expoziţia „Roots -Rădăcini“  
realizată de ştefania Cenean la Teatrul Odeon din Bucureşti. 
Expoziţia a fost prezentată în cadrul Festivalului Naţional de 
Teatru de la Bucureşti şi a redat prezentarea care a avut loc 
la standurile României din luna iunie la Prague Quadrennial 
of Performance Design and Space 2015, Cvadrienala de 
Scenografie de la Praga, evenimentul numărul unu mondial 
în această ramură a artelor vizuale. 

24 octombrie / „Noaptea albă a creatorilor şi designerilor 
de produs“, ediţia a IV-a. „Noaptea albă a creatorilor şi 
designerilor de produs“ este un eveniment cultural organizat 
anual (din 2012) de Asociaţia Atelierul de Creaţie. Din 2014 
acest proiect a devenit unul naţional, fiind organizat în 
Bucureşti (Institutul Cultural Francez, Cinema Elvira Popescu 
& Bistro Chez Elvire), Cluj Napoca (Centrul de Cultură Urbană 
Casino) şi Iaşi (Teatru Fix). Anul trecut, proiectul a avut 
peste 100 de parteneri media locali (individualizaţi pentru 
fiecare ediţie în parte) şi naţionali (care au susţinut fiecare 
ediţie a proiectului), 65 de participanţi direcţi, peste 8.000 
de vizitatori în toate cele trei oraşe şi şase formaţii care au 
încântat publicul (Jimmy Cserchez & Viorica Pintilie şi Abator 
Industries în Bucureşti – Cinema Elvira Popescu, Institutul 
Cultural Francez & Bistro Chez Elvire, Fără Zahăr şi ştefania 
Ganea în Iaşi – Teatru Fix, iar Dj Never Over şi formaţia Cats 
in the Rain în Cluj-Napoca – Centrul de Cultură Urbană 
Casino), trei broşuri printate, cu ISBN, 25 de bloggeri oficiali, 
30 de voluntari. 

8-17 decembrie / Organizarea expoziţiei de pictură, gravură 
şi sculptură Dual-Duel, a artiştilor Eva Radu şi ZuZu Caratănase 
la sediul Institutului Cultural Român. La vernisajul expoziţiei 
care a avut loc în data de 8 decembrie au luat cuvântul Ion 
Bogdan Lefter şi curatorul Mihai Plămădeală. Evenimentul 
a fost organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat 
cu Uniunea Artiştilor Plastici, Universitatea Naţională de 
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Externe; General-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul 
Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară; 
Cercetător ştiinţific Petre Otu, Institutul pentru Studii Politice 
de Apărare şi Istorie Militară; Colonel Cristiano Maria Dechigi, 
şef al Serviciului istoric al Armatei de uscat italiene, care a 
participat cu o lucrare cu titlul „From neutrality to Gorizia, the 
Italian approach to War”; Colonel Antonio Zarcone, director 
adjunct al Departamentului de Sociologie Militară ale 
Centrului de Studii Strategice; dr. Marialuisa Scovotto, lector 
la Universitatea Sapienza din Roma, care a susţinut o lucrare 
cu titlul „Cum se naşte un stat contemporan: Cazul Bosniei-
Herzegovina”; dr. Paolo Formiconi, cercetător la Serviciului 
istoric al Armatei de uscat italiene.

12-18 octombrie / Susţinerea Festivalului Est-European al 
Industriilor Creative, Creative EST. Proiect în parteneriat 
cu Asociaţia Oricum, ARCUB, UNARTE, UNATC, Biblioteca 
Naţională, Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti. 
La sediul Institutului Cultural Român a avut loc workshop-
ul cu titlul „Bune practici în cercetarea economiei 
creative” susţinut de către dl. Dr. Marek Jetmar, consilier 
al viceprim-ministrului Cehiei pe probleme de inovaţii, 
cercetare, colaborarea între mediul de afaceri şi industriile 
creative. Creative Est este un festival care şi-a propus să 
creeze primul târg regional de produse creative de unde 
participanţii au putut achiziţiona produse de design, modă 
sau meşteşuguri din toată Europa de Est. De asemenea 
s-au organizat conferinţe şi seminarii de specialitate pentru 
creatorii români, având invitaţi experţi din toată Europa în 
domenii precum design, artă, piaţa de film sau tehnologie. 
Festivalul a avut şi o secţiune dedicată publicului larg, astfel 
încât acesta să conştientizeze potenţialul industriilor culturale 
şi creative, precum şi să cunoască profesionişti creativi din 
toată regiunea Europei de Est.

27 octombrie-1 noiembrie / Susţinerea evenimentului 
„Luminile Lumii”, manifestări de promovare a ştiinţei, culturii şi 
educaţiei organizate în contextul Anul 2015 – An internaţional 
al luminii (UNESCO) şi, respectiv, An European al Dezvoltării, 
Universitatea din Craiova şi Palatul Parlamentului, Bucureşti.
Manifestări de promovare a ştiinţei, culturii şi educaţiei 
organizate în contextul anul 2015 – An Internaţional al Luminii 

de Studii Politice şi Administrative. Având tema „Linking Past, 
Present and Future”, conferinţa a marcat împlinirea a 25 
de ani de la schimbările de regim petrecute în România 
şi Republica Moldova şi a fost găzduită de Facultatea 
de ştiinţe Politice (Str. Spiru Haret nr. 8), reunind 320 de 
participanţi cu lucrări prezentate, din SUA, Marea Britanie, 
Ungaria, Elveţia, Danemarca, Canada, Austria, Franţa, Italia, 
Germania, Israel, Serbia, Olanda, Belgia, Irlanda, Cehia, 
China, Finlanda, Hong Kong, Suedia, Republica Moldova şi 
România. În deschiderea Conferinţei de Studii Româneşti, 
Institutul Cultural Român  a găzduit în data de 16 iunie 
proiecţia documentarului Searching for Maxy (În căutarea 
lui Maxy), r.: Lee Dragu, şi a lungmetrajului Poarta Albă, r.: 
Nicolae Mărgineanu. Proiecţia filmelor a fost urmată de 
discuţii cu publicul, moderate de prof. univ. Irina Livezeanu 
(Universitatea din Pittsburgh). Regizorul Nicolae Mărgineanu 
a fost prezent la sediul Institutului Cultural Român pentru o 
sesiune de întrebări şi răspunsuri.

13-14 octombrie / Susţinerea Conferinţei internaţionale 
„Intrarea Italiei în război (1915) şi consecinţele asupra 
României”, Cercul Militar, Bucureşti. Parteneriat cu Institutul 
pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, M.Ap.N, 
organizatori ai evenimentului. Eveniment înscris în planul 
naţional de comemorare a Primului Răboi Mondial, la 
care au participat istorici români şi italieni. Instituţii invitate: 
Serviciul Istoric al Armatei de Uscat Italiene, Universitatea 
Sapienza, Centrul de Studii Strategice Roma, Muzeul Militar 
(Austria), iar din România Institutul pentru Studii Politice 
de Apărare şi Istorie Militară, Institutul Cultural Român, 
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, 
Universitatea Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
Iaşi, Universitatea din Craiova, Universitatea „ştefan cel 
Mare”din Suceava, Revista Magazin Istoric, Muzeul Militar 
Naţional „Regele Ferdinand”, Serviciul Istoric al Armatei, 
Editura Militară. Au prezentat lucrări prof. univ. dr. Ion 
Bulei, Universitatea Bucureşti, prof. univ. dr. Sorin Damean, 
Universitatea din Craiova; prof. univ. dr. ştefan Purici, 
prorector, Universitatea „ştefan cel Mare” din Suceava; conf. 
univ. dr. Claudiu-Lucian Topor, Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”, Iaşi; conf. univ. dr. Sorin Cristescu, Universitatea 
„Spiru Haret”, Bucureşti; Dr. Mihail Dobre, Ministerul Afacerilor 
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19 noiembrie / Susţinerea conferinţei cu tema „Geopolitica 
migraţiei la începutul Secolului XXI”, Cercul Militar Naţional 
din Bucureşti. Evenimentul internaţional, la care au participat 
peste 100 de invitaţi (înalţi oficiali români, reputaţi specialişti 
internaţionali, reprezentanţi ai mediului diplomatic, specialişti 
în domeniu şi mass-media), a urmărit crearea unei platforme 
publice de dezbateri pe tema fenomenului migraţionist şi a 
consecinţelor socioculturale şi geopolitice ale acestuia la 
nivelul statelor membre ale Uniunii Europene şi din spaţiul 
european, în general. Au susţinut prezentări dr. Matthew 
Rhodes, profesor de Studii de Securitate Naţională, „George 
C. Marshall” European Center for Security Studies, şi dr. Detlef 
Puhl, Senior Advisor to the Emerging Security Challenges 
Division, NATO Headquarters Brussels.

20 noiembrie / Organizarea seminarului „Kenneth Hudson 
Seminar”, dedicat Reţelei Naţionale a Muzeelor din România 
la Muzeul Ţăranului Român. Coorganizatorii evenimentului au 
fost: Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Network of 
Europeean Museum Organisation, Muzeul Ţăranului Român. 
Seminarul a fost coordonat de către European Museum 
Academy, tema propusă fiind legată de patrimoniul 
european al Războiului Rece, incluzând aici şi aşa numitul 
patrimoniu roşu al fostelor ţări comuniste. Cei mai importanţi 
experţi şi manageri muzeali din Europa au venit la Bucureşti 
pentru a dezbate şi propune soluţii sustenabile şi inovatoare 
de exploatare a acestui patrimoniu în formă curatorială 
(planificare şi conceptualizare expoziţională) şi muzeală 
(planificarea unui Muzeu al Comunismului). 

26-27 noiembrie / Organizarea Colocviului internaţional cu 
ocazia împlinirii a 400 de ani de la publicarea celei de-a 
doua părţi a romanului Don Quijote, Facultatea de Limbi şi 
Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. Colocviul a reunit 
hispanişti români şi străini dedicaţi studiului operei lui Miguel de 
Cervantes şi literaturii Secolului de Aur, într-un spaţiu propice 
comunicării academice şi schimbului fertil de idei, sub semnul 
uneia dintre cărţile fundamentale ale istoriei umanităţii. 
Istoria transmiterii, receptării şi supravieţuirii peste timp a 
romanului cervantin, istorie care îl impune drept cheie de 
boltă a canonului literar european, continuă să reprezinte un 
domeniu privilegiat în interiorul studiilor hispanice. Comitetul 

(UNESCO) şi, respectiv, An European al Dezvoltării (Uniunea 
Europeană) Craiova-Bucureşti.

Manifestări: 

CRAIOVA

27-28 octombrie / Universitatea din Craiova:  Festivitate 
de acordare a titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului 
academician Basarab Nicolescu. „Dialoguri esenţiale” – 
întâlnire pe teme culturale cu participarea academicianului 
Basarab Nicolescu şi prof. dr. Adrian Cioroianu (Universitatea 
Bucureşti). „Lumina, concept fundamental în ecumenism” – 
simpozion organizat de Centrul pentru Dialog între ştiinţe şi 
Religie de la Universitatea din Craiova. 

BUCUREŞTI

30 octombrie-1 noiembrie / Palatul Parlamentului:  Congres 
internaţional de comunicări (în plen şi pe trei secţiuni): 
ştiinţă, Cultură, Educaţie. Ateliere de lucru pe probleme 
de educaţie, lansarea unei platforme web, gale de filme 
artistice şi de scurtmetraje, prezentări multimedia. Au 
avut loc spectacole demonstrative de sunet şi lumină.  
Expoziţii de carte, de fotografie artistică şi de alte valori 
culturale româneşti integrate în contextul unor valori 
similare universale. Un eveniment  special  organizat sub 
genericul „Romanian Lights” şi bazat pe participarea unor 
valori exponenţiale ale artei şi culturii româneşti a fost oferit 
participanţilor şi invitaţilor la manifestări. 

27 octombrie / Sesiune dedicată sociologului Dimitrie Gusti 
(1880-1955), Aula Bibliotecii Centrale Universitare, Bucureşti. 
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia „România 
Culturală” în parteneriat cu Muzeul Naţional al Ţăranului 
Român, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Facultatea 
de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti şi 
Institutul Cultural Român. Evenimentul a marcat 90 de ani de 
la moartea lui Dimitrie Gusti şi importanţa muncii sale ştiinţifice, 
precum înfiinţarea Serviciul Social şi a şcolii Sociologice de la 
Bucureşti, a Muzeului Satului, preşedinţia Academiei Române 
sau activitatea de profesor  de sociologie, etică şi politică la 
universităţile din Iaşi şi Bucureşti.
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a susţinut o serie de conferinţe şi un curs doctoral asupra 
uneia dintre lucrările fundamentale ale filosofiei din toate 
timpurile, Etica Nicomahică a lui Aristotel.

 
LITERATURĂ

3 martie-14 mai / Organizarea Galei Industriei de Carte din 
România Bun de Tipar, Bucureşti. Evenimentul a marcat 
reuşitele anuale ale industriei editoriale autohtone, scopul 
acestuia fiind acela de a atrage atenţia publicului asupra 
celor mai bune produse editoriale româneşti.
Profesionişti ai cărţii – editori, autori, traducători, graficieni, 
tipografi, librari sau bibliotecari – au avut ocazia să se bucure 
de recunoaşterea colegilor de breaslă şi a publicului, în 
această gală dedicată excelenţei editoriale.

12 martie / Lansarea volumului Golem. Mit şi spectacol 
cu regizorul Alexander Hausvater şi vernisajul expoziţiei 
„Legende şi mituri iudaice”.

13-17 mai  / Susţinerea Festivalului Internaţional de Poezie 
Bucureşti, ediţia a VI-a. Programul festivalului s-a desfăşurat 
la: Palatul Suţu (Muzeul Municipiului Bucureştiului), Biblioteca 
Centrală Universitară „Carol I”, Librăria Open Art, Teatrul 
Odeon, Teatrul de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, Green 
Hours jazz-cafe, Teatrul Excelsior, Muzeul Memorial „Tudor 
Arghezi” – Mărţişor. Evenimentele din cadrul Festivalul 
Internaţional de Poezie Bucureşti / TNCP / Maratonul de 
Poezie şi Jazz se vor constitui într-un spaţiu interactiv de 
lecturi publice şi de promovare a cărţii de poezie, a bluesului 
şi jazzului. Co-organizatorii programului sunt: Filiala Bucureşti 
Poezie – Uniunea Scriitorilor din România, Institutul Cultural Român, 
Asociaţia Euro CulturArt, Teatrul de Operetă şi Musical „Ion 
Dacian”. Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti este o 
iniţiativă culturală care îşi propune să reintroducă în spaţiul 
public conceptul poeziei contemporane internaţionale 
vizibile şi interactive. În cele patru zile ale Festivalului, aflat 
la cea de-a VI-a ediţie, poezia, Casele internaţionale de 
Poezie, cartea internaţională de poezie, poeţi din toată 
Europa şi revistele de cultură care publică poezie au fost 
protagonişti ai unui eveniment inedit în spaţiul românesc 

ştiinţific al colocviului este format din: Francisco Javier Díez 
de Revenga Torres (RAH, Universitatea din Murcia), Wolfram 
Aichinger (Universitatea din Viena), Anca Crivăţ (Universitatea 
din Bucureşti), Andrei Ionescu (Universitatea din Bucureşti), 
Sanda Reinheimer Rîpeanu (Universitatea din Bucureşti), 
Coman Lupu (Universitatea din Bucureşti). Au răspuns invitaţiei 
organizatorilor nume importante din domeniul studiilor 
hispanice, printre care prof. Cristina Castillo (Asociaţia de 
Studii Cervantine-Universitatea din Alcala), prof. Fr. J. Diez 
de Revenga (membru al Academiei Regale a Spaniei), 
prof. Jodr Maria Paz Gago (Universitatea La Coruna), Jesus 
Maestro (Universitatea din Vigo), editor coordonator al 
Anuarului de Studii Cervantine, alţi cercetători hispanişti din 
Slovacia, Elveţia, Cehia, Serbia şi România.

3-4 decembrie  / „Bucharest – Oxford Workshop in Applied 
Ethics“, ediţia a II-a, Facultatea de Filosofie, Centrul 
de Cercetare în Etică Aplicată (CCEA) al Facultăţii de 
Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti, în parteneriat 
cu Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, cu sprijinul 
Institutului Cultural Român, a organizat cea de-a doua 
ediţie a Bucharest-Oxford Workshop in Applied Ethics, 
eveniment care a reunit o echipă de profesori şi cercetători 
din cadrul Universităţii din Oxford. În cadrul workshop-ului 
au fost abordate numeroase subiecte de interes public 
folosindu-se instrumentele eticii aplicate şi filosofiei practice. 
Drepturile cuplurilor gay de a înfia copii, etica alocării 
resurselor medicale, responsabilitatea morală şi pedepsirea 
organizaţiilor, etica războiului şi terorismului, a muncii, a 
eugeniei, moralitatea Internetului, dar şi a jocurilor video sunt 
doar câteva dintre subiectele pe care cercetătorii britanici şi 
români le-au analizat împreună pe parcursul celor două zile. 
Printre cei peste 25 de participanţi au fost: Julian Săvulescu 
(Oxford), Walter Sinnott-Armstrong (Duke University, SUA), 
Roger Crisp (Oxford), Jeff McMahan (Oxford), Mircea 
Dumitru (rector, Universitatea din Bucureşti), Ilie Pârvu 
(Academia Română), Adrian Paul Iliescu (Universitatea din 
Bucureşti) şi Valentin Mureşan (Universitatea din Bucureşti). 
De asemenea, reputatul profesor de filosofie morală 
Roger Crisp (din cadrul Colegiului St. Anne al Universităţii 
din Oxford) s-a alăturat echipei Facultăţii de Filosofie a 
Universităţii din Bucureşti timp de o săptămână. Acesta 
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17-21 septembrie / Susţinerea Festivalului Mondial de Poezie 
„Mihai Eminescu”. Aflat la cea de a III-a ediţie, Festivalul 
Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” este un eveniment de 
anvergură, creat din dorinţa de a-i cunoaşte pe cei a căror 
creaţie literară reverberează pe toate meridianele planetei, 
surmontând obstacolele şi distanţele dintre culturi, dar şi 
pentru a face cunoscute străinătăţii marile noastre valori 
spirituale, despovărate de dogme şi pregătite a se acorda 
la versiunea posibilă a emoţiei fără frontiere, la marile spirite 
de pretutindeni. Institutul Cultural Român a acordat Marele 
Premiu poetului Evgheni Evtuşenko.

14 noiembrie / Susţinerea Colocviului Naţional de Literatură 
SF şi Fantasy şi Premiile anuale de carte SF şi Fantasy „Ion 
Hobana”, Ediţia  a VII-a (Proiect realizat împreună cu CNAC).
Colocviul Naţional de Literatură SF şi Fantasy a fost organizat 
de către Uniunea Scriitorilor din România în colaborare cu 
Societatea Română de Literatură SF şi Fantasy cu sprijinul 
Ministerului Culturii, care a asigurat suportul material pentru 
decernarea Premiilor „Ion Hobana”, premii de importanţă 
majoră, echivalate Premiilor Filialelor Bucureşti ale Uniunii 
Scriitorilor din România. În acest an, tema aleasă a fost 
„Viitorul SF al României – Viitorul SF-ului românesc”. Institutul 
Cultural Român a fost partener al acestui eveniment la 
ultimele două ediţii. În încheierea lucrărilor Colocviului 
„Ion Hobana” a avut loc ceremonia decernării Premiilor 
Naţionale SRSFF „Ion Hobana” pe anul 2014.

2-4 decembrie / Susţinerea Festivalului Internaţional de 
Literatură Bucureşti la Clubul Ţăranului Român. Festivalul 
Internaţional de Literatură (FILB) este unul dintre cele mai 
importante festivaluri internaţionale, independente, de 
literatură din România, acoperit mediatic de Digi 24, TVR 2, 
Europa FM, Hotnews, Radio România Cultural. Pe parcursul 
celor trei zile, cât a durat evenimentul, au avut loc lecturi 
publice, dezbateri şi dialoguri între scriitorii străini şi români, 
respectiv public.

post-decembrist, care pune la loc de cinste creaţia poetică, 
marcă identitară a oricărui spaţiu cultural veritabil.

2 aprilie / Lansarea volumului Basme pentru familia mea 
de Petre Crăciun, Editura Zorio, la sediul Institutului Cultural 
Român din Bucureşti. Au participat: acad. Gheorghe 
Vlăduţescu, profesor de filozofie la Facultatea de Filozofie, 
Universitatea din Bucureşti, acad. Sabina Ispas, folclorist, 
director al Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin 
Brăiloiu” al Academiei Române, scriitorul Victor Gh. Stan, 
preşedintele Filialei pentru Copii şi Tineret – Uniunea Scriitorilor, 
şi dr. Marian Nencescu, Institutul de Filosofie. A participat şi 
ilustratorul volumului, artistul Anca Smărăndache. Basme 
pentru familia mea este al treilea volum de gen publicat de 
autor, după Basme (Editura Zorio 2013), care a primit Premiul 
Cartea anului pe 2013 din partea Uniunii Scriitorilor din 
România-Filiala pentru Copii şi Tineret şi Floarea Înţelepciunii 
şi Iarba Puterii, 2002, poveşti (Marele premiu la Concursul de 
poveşti Ion Creangă, Iaşi 1997).

18-19 mai  / Susţinerea Colocviului Kriterion 45 în cadrul 
programului Diagonale. Primul eveniment din seria Diagonale 
organizat a fost dedicat Editurii Kriterion, care a împlinit 45 de 
ani de la înfiinţare. Editura Kriterion este cea mai importantă 
instituţie culturală minoritară atât din România, cât şi din 
Europa de Est. Colocviul şi-a propus să ofere o imagine de 
ansamblu asupra vieţii editoriale, a strategiei şi funcţionarii 
Editurii Kriterion în perioada 1970-1990. Au fost prezenţi foşti 
redactori ai editurii, personalităţi culturale din România şi 
cercetători. Evenimentul s-a desfăşurat pe parcursul a două 
zile, atât la sediul Institutului Cultural Român, cât şi la Institutul 
Balassi-Institutul Maghiar din Bucureşti.

8-15 iulie / Susţinerea Festivalului Nopţi de poezie de la Curtea 
de Argeş (proiect realizat împreună cu CNAC). Festivalul 
aflat la ediţia a XIX-a a avut un caracter internaţional, 
interdisciplinar, interetnic, plurilingv, la care participă anual 
între 65 şi 125 de invitaţi din 20-30 de ţări, inclusiv din România.
La cele 18 ediţii de până acum au participat peste o mie de 
academicieni, poeţi, artişti, editori din peste 80 ţări, ca: SUA, 
Canada, Mexic, Cuba, Panama, Japonia, Grecia, Croaţia, 
Slovenia, Austria etc.
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Dragos Ghiţulete (ICR); canto-ul, cu artista Izabela Barbu, şi 
fotografia, cu Mihail Cratofil (ICR). Organizate în serii de câte 
două săptămâni, atelierele pentru copii s-au desfăşurat în 
perioada 10 august-10 septembrie, iar cele pentru adulţi în 
perioada 10 august-30 septembrie. 

13-17 august / Susţinerea Festivalului Naţional al Tradiţiilor 
Populare, Ediţia a XIII-a. Festivalul a fost conceput ca o 
manifestare interactivă, spectaculară, ecleziastică sau 
laică, printr-un dialog direct între actanţi şi publicul vizitator, 
exprimat în spirit comunitar şi interactiv (povestind, cântând, 
dansând, exersând în cadrul atelierelor de arte plastice 
sau arte mecanice, gustând mâncăruri tradiţionale etc.) 
împreună cu ţăranii actanţi, reprezentanţi ai comunităţilor 
care îşi prezintă propriile tradiţii. Întreg ciclul de manifestări a 
fost ca o scenă de spectacole şi activităţi vivante, cu ateliere 
de creaţie susţinute de către creatorii şi purtătorii autentici ai 
culturii populare tradiţionale contemporane. La fiecare ediţie 
a Festivalului au participat reprezentanţi ai câte unui judeţ 
din Transilvania (inclusiv Banatul, Crişana şi Maramureşul), 
Muntenia (inclusiv Oltenia şi Dobrogea), Moldova (inclusiv 
Bucovina şi Basarabia). Cele trei judeţe invitate la cea de-a 
XIII-a ediţie a Festivalului au fost Argeş, Caraş-Severin şi 
Covasna. Cei peste 245 de participanţi au asigurat acoperirea 
celor şapte secţiuni tematice din programul Festivalului: Arte 
religioase, Literatură populară, Arte muzicale, Arte coregrafice, 
Arte plastice tradiţionale, Arte mecanice şi Artă culinară. În 

MULTIART

14 februarie / Organizarea atelierului pentru copii „Hai să 
Păpuşim!” la sediul Institutului Cultural Român. Atelierul s-a 
adresat copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani şi a avut 
drept scop dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei. Într-o 
atmosferă distractivă şi relaxată, Petronela Purima i-a învăţat 
pe cei mici să confecţioneze păpuşi din şosete, nasturi şi alte 
accesorii colorate.  

1 aprilie / Omagierea a 82 de ani de la naşterea poetului 
Nichita Stănescu la sediul Institutului Cultural Român. 
Spectacolul a îmbinat poezia, mişcarea scenică şi muzica. 
Scena a fost organizată sub forma unui cerc partajat în 
patru cadrane, astfel încât artiştii şi publicul să interacţioneze 
în timpul spectacolului. Recitalul a fost susţinut de către 
flautistul ştefan Diaconu şi actriţa Isabella Drăghici.

10 august-30 septembrie / Organizarea unor ateliere pentru 
toate vârstele în grădina Institutului Cultural Român. La 
Institutul Cultural Român s-au dezvoltat cunoştinţe şi s-au 
cultivat pasiuni: de pe 10 august, artişti, jurnalişti şi scriitori au 
venit în sala şi în grădina ICR să-şi împărtăşească experienţele, 
pe înţelesul celor mici, dar şi pe gustul celor mari. Au fost 
studiate istoria artei, cu Raluca Ilaria Demetrescu, artist 
plastic; pictura şi desenul, cu Roxana Ambrozie, artist 
plastic şi curator; arta decorativă, cu Iuliana Popescu; 
scrisul jurnalistic şi cel beletristic, cu Cristian Răuţu (TVR) şi 

Atelier de pictură pentru copii organizat de ICR 
 © Mihai Cratofil

Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare
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DIVERSE
 
20-24 mai / Susţinerea Concursului Internaţional de Vinuri 
Bucureşti 2015 (IWCB 2015), ediţia a XII-a. Au fost invitaţi la 
Bucureşti jurnalişti şi scriitori străini atât pentru a participa în 
calitate de juraţi la Concursul Internaţional de Vinuri Bucureşti 
2015, cât şi pentru a realiza o documentare pe teren în 
vederea publicării în reviste de specialitate a unor articole 
şi reportaje despre istoria, prezentul şi tendinţele dezvoltării 
culturii viticole din România. Prin materialele video şi scrise 
despre România pe care le-au prezentat în mass-media 
internaţională, juraţii au contribuit la vizibilitatea ţării noastre 
în străinătate. Toate acestea sunt înţelese ca parte obiectivă 
a programelor de comunicare şi element definitoriu pentru 
brandul de ţară. Vinul este element identitar, receptat 
în zilele noastre ca valoare de patrimoniu pentru ţările 
dezvoltate care au privilegiul natural de a-l produce.

17 noiembrie-17 decembrie / Susţinerea Atelierului de 
comunicare publică cu avocatul Doru Costea la sediul 
Institutului Cultural Român. Doru Costea, avocat, a susţinut un 
atelier de comunicare publică. Doru Costea este absolvent 
al Facultăţii de Drept din Bucureşti, avocat pledant în Baroul 
Bucureşti, membru fondator al International Media Lawyers 
Association.

12 decembrie / Susţinerea Galei Oamenii Timpului la Sala 
Mare a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi. Gala 
Oamenii Timpului a constat într-o amplă ceremonie de 

cele trei zile ale Festivalului, participanţii-actanţi au evoluat 
în faţa vizitatorilor, după un program desfăşurat simultan 
pentru toate cele şase secţiuni.

15-16 august / Susţinerea Festivalului „Drumul Lung spre 
Cimitirul Vesel”, ediţia a VI-a, Comuna Săpânţa, jud. 
Maramureş. Festivalul Intercultural de tradiţii maramureşene 
„Drumul Lung spre Cimitirul Vesel” este organizat, începând cu 
anul 2010, la Săpânţa. Pentru ediţia de anul acesta, iniţiatorii 
proiectului şi-au propus organizarea pe o pajişte din Săpânţa a 
unui joc tradiţional în sat. Scopul evenimentului a fost reînvierea 
jocului tradiţional maramureşean, încurajarea turismului 
staţionar, promovarea meşteşugurilor tradiţionale, inclusiv 
mâncare ţărănească. Conceptul valorifică în special resursele 
locale şi presupune implicarea sătenilor, meşterilor, tinerilor, 
muzicienilor, în special a celor din Săpânţa, dar şi din alte 
localităţi din Maramureş. Organizatorii au propus o abordare 
care aduce împreună întreaga comunitate, indiferent de 
vârstă, etnie, religie etc., creându-le o stare de bine în jurul unui 
fus mare („fusul cu ţurgalăi” – element emblematic al culturii 
tradiţionale maramureşene), în mijlocul unui pod de lemn, 
unde s-a desfăşurat jocul satului. Conceptul se numeşte „Jocul 
satului – la umbra marelui fus!”. 

4-6 noiembrie / Organizarea Moving Cities-Workshop 
Dance Film in cadrul Bucharest International Dance Film 
Festival (BIDFF) la sediul Institutului Cultural Român din 
Bucureşti. Atelierul de dans de film a fost susţinut de Jevan 
Chowdury. Acesta a investigat surprinderea corpului în 
dans în arhitectura şi peisajele urbane ale Bucureştiului. 
Structura atelierului a fost de trei zile a câte trei ore pe zi şi 
gândit pentru un număr de 15- 20 de participanţi. Jevan 
Chowdury este directorul şi fondatorul proiectului Moving 
Cities, care investighează identitatea oraşelor pornind de 
la dans şi mişcare în spaţiul urban. Filmele realizate în cadrul 
Moving Cities au primit recunoaştere internaţională în cadrul 
festivalurilor importante de gen precum cele de la Londra şi 
Los Angeles.

 

Gala Oamenii Timpului
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acordarea burselor „Constantin Brâncuşi“ (arte plastice) 
în anul 2015 a fost alcătuit din Lector univ. dr. Mihai Rusen 
(Departamentul de Sculptură, Universitatea Naţională 
de Arte, Bucureşti), asist. univ. dr. Alexandru Rădvan 
(Departamentul de Pictură, Universitatea Naţională de Arte, 
Bucureşti),  lector univ. dr. Irina Cărăbaş ( Departamentul 
de Istorie şi Teorie a Artei, Universitatea Naţională de Arte, 
Bucureşti). Bursele „Constantin Brâncuşi“ au fost acordate 
următorilor candidaţi: doamna Elena Scutaru (mai-iulie 2015) 
şi domnul Constantin Rusu (noiembrie 2015-februarie 2016).
 
Bursele „George Enescu”

Bursa „George Enescu” se acordă muzicienilor şi constă în 
acordarea unui sprijin financiar pentru o perioadă de trei luni 
la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des 
Arts). Se acordă două burse a câte 4,545 EUR/persoană/3 
luni. Juriul pentru acordarea burselor „George Enescu“ 
(muzicologie) în anul 2015 a fost alcătuit din: prof. univ. dr. 
Mircea Tiberian (Departamentul de Compoziţie al Facultăţii 
de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală, 
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti), prof. 
univ. dr. Ionel Voineag (Departamentul de Canto şi Artele 
spectacolului muzical, Facultatea de Interpretare Muzicală, 
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti) şi prof. univ. 
dr. Grigore Constantinescu (Departamentul de Muzicologie 
şi ştiinţele educaţiei musicale al Facultăţii de Compoziţie, 
Muzicologie şi Pedagogie muzicală, Universitatea Naţională 
de Muzică din Bucureşti); Bursele „George Enescu“ pentru 
2015 au fost acordate după cum urmează: domnul 
Alexandru Stefan Murariu (martie-aprilie 2015), domnul Dan 
Variu (august- noiembrie 2015).

Bursele de documentare destinate  jurnaliştilor culturali străini
 
Aceste burse constau în susţinerea financiară a unui stagiu 
de documentare de o lună, în România, pentru a realiza 
proiecte vizând promovarea valorilor culturale româneşti 
în afara graniţelor. Numărul de burse acordate anual 
este de zece, distribuite în funcţie de perioada convenită 
împreună cu jurnaliştii desemnaţi câştigători, jurnalişti 
care îşi vor desfăşura perioada de documentare în zonele 

acordare a Premiilor Oamenii Timpului, la finalul Campaniei 
de promovare a valorilor publice reprezentative pentru 
Regiunea Nord-Est a României, la care s-au alăturat oraşele 
Chişinău (Republica Moldova) şi Cernăuţi (Ucraina). Institutul 
Cultural Român a fost partener al campaniei, oferind premiul 
la categoria Tinere Valori.

Burse şi rezidenţe

Direcţia de Programe Interne a administrat pentru anul 2015 
programul permanent de burse oferite de Institutul Cultural 
Român. Programul Bursele Institutului Cultural Român are 
ca scop sprijinirea cercetătorilor, traducătorilor, jurnaliştilor 
culturali şi, nu în ultimul rând, a artiştilor, în efortul lor de 
pregătire specializată, atât în România, cât şi în străinătate, 
asigurând o comunicare permanentă între diferite platforme 
internaţionale care să susţină şi să valorifice rezultatele muncii 
acestora.  

Bursele Institutului Cultural Român în anul 2015

Alături de instituţii de talie internaţională, Institutul 
Cultural Român acordă burse ce au drept scop sprijinirea 
cercetătorilor, traducătorilor şi jurnaliştilor culturali. Pentru 
anul 2015 s-au acordat bursele „Constantin Brâncuşi” (pentru 
artiştii plastici români), „George Enescu” (pentru muzicienii şi 
muzicologii români), bursele pentru jurnaliştii culturali străini, 
bursele „Ion Mincu” (pentru arhitecţii români), bursele 
„Woodrow Wilson”, adresate cercetătorilor români din 
mediul universitar, şi bursele pentru traducătorii profesionişti.

Bursele „Constantin Brâncuşi” 

Bursa „Constantin Brâncuşi” se acordă artiştilor plastici şi 
constă în acordarea unui sprijin financiar pentru un stagiu 
de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité 
Internationale des Arts). Se acordă două burse a câte 4,545 
EUR/persoană/3 luni. Selecţia a fost făcută de o comisie 
independentă de specialişti, personalităţi recunoscute 
în domeniu, în baza dosarelor de candidatură depuse. 
Dosarele selectate sunt trimise spre validare Comisiei de 
Admitere de la Cité Internationale des Arts. Juriul pentru 
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Bucureşti), prof. dr. Dolores Toma (Departamentul de Limba 
şi Literatura Franceză, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 
Universitatea din Bucureşti). Comisia a decis acordarea celor 
10 (zece) burse, după cum urmează:  doamna Linda Maria 
Baros (Franţa), doamna Gabriella Koszta (Ungaria), doamna 
Fanny Chartres (Franţa), doamna Joanna Kornaś-Warwas 
(Polonia), domnul Szonda Szabolocs (Ungaria), domnul 
Szocs Imre (Ungaria), domnul Dominik Malecki (Polonia), 
domnul Bartosz Radomski (Polonia), domnul Mihok Tamas 
(Ungaria), doamna Amelia Natalia Bulboacă (Italia).

Bursele „Ion Mincu” 

Acest tip de bursă are în vedere încurajarea absolvenţilor la 
nivel de doctorat în domeniile predilecte de a-şi perfecţiona 
studiile, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de 
învăţământ şi cercetare prestigioase atât din ţară, cât şi din 
Europa, alese de către candidaţi în funcţie de proiectele 
de cercetare gândite în prealabil. Se acordă anual două 
burse, în valoare de 3000 de euro pentru o perioadă de 
două luni. Juriul pentru acordarea burselor „Ion Mincu” 
arhitecţilor români în anul 2015 a fost alcătuit din: prof. univ. 
dr. Ana Gabriela Tabacu (Departamentul Bazele Proiectării 
de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
„Ion Mincu”), şef  lucr. dr. Justin Baroncea (Departamentul 
Bazele Proiectării de Arhitectură, Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”), conf. univ. dr. Daciana 
Daraban (Departamentul Proiectare Urbană şi Peisagistică, 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“). 
Comisia a decis acordarea celor 2 (două) burse, după cum 
urmează:  doamna Oana-Sorina Pavăl (stagiu de cercetare 
în Cracovia, Polonia), doamna Florentina Matache (stagiu 
de cercetare în România).

Bursele destinate cercetătorilor străini

Bursele destinate cercetătorilor străini constau în sprijinul 
financiar pentru un de stagiu de trei luni într-o instituţie de 
profil din România, în vederea elaborării unei lucrări de 
cercetare asupra unei problematici care vizează societatea 
românească. Bursa este adresată doctoranzilor care 

vizate de subiectul ales. Selecţia a fost făcută de o comisie 
independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în 
domeniul jurnalismului, în baza unui dosar de candidatură. 
Juriul pentru acordarea burselor destinate jurnaliştilor străini 
în anul 2015 a fost alcătuit din conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta 
Radu (Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism 
şi ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti); prof. univ. 
dr. Luminiţa Roşca (Departamentul de Jurnalism, Facultatea 
de Jurnalism şi ştiinţele Comunicării, Universitatea din 
Bucureşti); prof. univ. dr. Cristian Florin Popescu (Facultatea 
de Jurnalism, Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea 
Hyperion Bucureşti).
Rezultatele jurizării au fost următoarele: domnul Marcel 
Schreiter (Germania), domnul Armando Rotondi (Italia), 
doamna Marie Pohl (Germania), domnul Richard John 
Seymour (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord), 
domnul Will Gresson (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
de Nord), domnul Ricardo Abdahllah (Columbia), domnul 
Robbie McGregor (Noua Zeelandă), doamna Rebecca 
McKeown (Noua Zeelandă), domnul Pascual Martinez 
(Spania), domnul John Stevenson (Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord).

Bursele pentru traducători profesionişti

Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu 
traducătorii profesionişti, rezidenţi în alte ţări,  specializaţi 
în traducerea autorilor români în limbi străine. Candidaţilor 
selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a lucra în România şi de 
a interacţiona în mod direct cu scriitorii, editorii  şi traducătorii 
români, cât şi cu mediul care îi defineşte. Valoarea unei 
burse este de 1,000 Euro/lună/persoană (bursele destinate 
traducătorilor profesionişti pot avea o durată de una până 
la două luni, ţinând cont de opţiunea exprimată în proiectul 
de traducere depus de fiecare candidat). Juriul pentru 
acordarea burselor „Univers” pentru traducătorii profesionişti 
în anul 2015 a fost alcătuit din: prof. univ. dr. Anca Irina Ionescu 
(Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, Facultatea de 
Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti), prof. dr. 
Antoaneta Olteanu (Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din 
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Politice, Universitatea din Bucureşti), prof. univ. dr. Constantin 
Hlihor (Facultatea de Istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie 
Cantemir”);
Comisia a decis acordarea celor 3 (trei) burse, după cum 
urmează: doamna Eliza Gheorghe (absolventă a unui 
program doctoral în domeniul relaţiilor internaţionale, în 
cadrul Universităţii din Oxford, şi deţinătoare a unei diplome 
de master în cadrul studiilor de securitate al Universităţii 
Georgetown), doamna Lăcrămioara Stratulat (doctor în 
ştiinţe istorice, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, specializarea 
Istoria veche a României), domnul Marius Stan (doctor şi 
absolvent al programelor postdoctorale în ştiinţe politice, în 
cadrul Facultăţii de ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti).

Bursele pentru românii din afara ţării

Bursele pentru românii din afara ţării constau în sprijin financiar 
pentru a desfăşura un stagiu de două luni într-o instituţie din 
România.
Acest program este dedicat exclusiv perfecţionării 
academice, vizând studenţi din anii terminali, masteranzi 
sau doctoranzi, pentru pregătirea lucrărilor de  masterat sau 
doctorat. Bursele, în număr de trei, se acordă cetăţenilor de 
origine română care trăiesc în afara ţării. Pentru concursul 
din anul 2015 au fost înregistrate trei dosare de concurs, 
iar şedinţa de jurizare a avut loc pe data de 30 iulie 2015. 
Din comisie au făcut parte prof.univ.dr. Ion Bogdan Lefter, 
conf.univ.dr. Romina Surugiu, lect. univ. dr. Alexandru Murad 
Mironov. Au fost declarate câştigătoare toate cele trei 
dosare de candidatură înregistrate: doamna Elena Negru, 
doamna Nina Vasile, doamna Adriana Butoi. 

Bursele „Lucian Blaga”

Bursele „Lucian Blaga” se adresează cercetătorilor români şi 
constau în subvenţionarea unui stagiu de trei luni în vederea 
cercetării ştiinţifice într-o instituţie de educaţie sau cercetare 
dintr-o altă ţară, instituţie relevantă pentru cercetările 
propuse. Acest program este dedicat schimburilor 
academice, vizând doctoranzi şi doctori care lucrează 
pe o temă de interes pentru cercetarea românească în 
directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune 

lucrează pe o temă ce priveşte spaţiul românesc şi este 
destinată perfecţionării academice, pentru pregătirea 
lucrărilor de doctorat.
Juriul pentru acordarea burselor destinate cercetătorilor 
străini în anul 2015 a fost alcătuit din: prof. univ. dr. Ovidiu 
Bozgan (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), conf.
univ.dr. Cristina Petrescu (Facultatea de ştiinţe Politice, 
Universitatea Bucureşti), cercetător ştiinţific III, dr. Carmen 
Burcea (Institutul de ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale 
al Academiei Române). Comisia a decis acordarea celor 4 
(patru) burse, după cum urmează: domnul Michele Lancione 
(Italia), domnul Roland Clark (Australia), domnul Filip Šisler 
(Cehia), domnul Antal Berkes (Ungaria).

Bursele „Woodrow Wilson” 

Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International 
Center for Scholars au iniţiat Programul de Burse de 
Cercetare pe Termen Scurt începând cu anul 2008. Candidaţii 
selectaţi vor lucra timp de 3 luni în cadrul Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, în Washington D.C., unde vor 
derula activităţi de cercetare avansată. Programul cuprinde 
trei burse în fiecare an. Bursele se adresează cercetătorilor 
români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, 
drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, 
jurnalism, ştiinţe economice. Candidaţii trebuie să fie implicaţi 
deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale 
ale României sau de trecutul recent al acesteia. Candidaţii 
trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau 
să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. În cadrul 
procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au 
publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în 
reviste ştiinţifice indexate BDI sau ISI. Sunt acordate 3 (trei) burse 
“Woodrow Wilson” anual, fiecare având valoarea de 10500 
USD (din care 3000 USD reprezintă cheltuieli administrative 
destinate WWICS), pentru o perioadă de trei luni.
Juriul pentru acordarea burselor destinate cercetătorilor 
străini în anul 2015 a fost alcătuit din: prof. univ. dr. Ioan Opriş 
(Centrul Naţional de Cercetare şi Documentare în Domeniul 
Muzeologiei „Radu Florescu”-Muzeul Naţional de Istorie a 
României), prof. univ. dr. Radu Carp (Facultatea de ştiinţe 
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cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului care 
o defineşte. 
În anul 2015, au participat 16 candidaţi. Selecţia dosarelor 
de candidatură a fost desfăşurată pe data de 15 septembrie 
2015 de către următorii membri ai comisiei de jurizare: prof. 
dr. Anca Irina Ionescu (Facultatea de limbi şi literaturi străine, 
UB), conf. univ. dr. Mihai Nistor (Facultatea de limbi şi literaturi 
străine, UB) şi lect. univ. dr. Ioana Bulumete (Facultatea de 
limbi şi literaturi străine, UB). Candidaţii declaraţi câştigători 
de către de comisia de jurizare au provenit din Italia, Polonia, 
Statele Unite ale Americii, Kazakhstan, Slovenia, Slovacia 
şi Germania şi au fost următorii: doamna Daria Bercheri, 
doamna Anita Paolicchi, doamna Noemi Gianuzzi, doamna 
Taja Gorjan, domnul Alexey Kubanov, doamna Marija 
Markic, domnul Francesco Testa, doamna Ana Maria Surugiu, 
domnul David Andrew Kenneth, domnul Tomasz Krupa. 
Perioada de rezidenţa a fost 06.10.2014-06.11.2015. Locul de 
rezidenţă al bursierilor a fost, la fel ca în anii precedenţi, în 
baza unui contract de parteneriat, Centrul Cultural „Palatele 
Brâncoveneşti”. Bursierii au beneficiat, la sediul ICR din Piaţa 
Amzei, de cursuri intensive de Traductologie, de Literatură 
Română Contemporană şi de Limba Română pentru străini.

o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic 
străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci etc.). Pe 
data de 16 septembrie 2015, a avut loc şedinţa de jurizare 
pentru  Bursele „Lucian Blaga”. Din comisia de jurizare au 
făcut parte prof. univ. dr. Daniela Frumuşani (Facultatea de 
jurnalism şi ştiinţele comunicării, UB), prof. univ. dr.  Viorica 
Păuş (Facultatea de jurnalism şi ştiinţele comunicării, UB) şi 
conf. univ. dr. Ioan Opriş (Facultatea de Istorie, UB). Comisia 
a evaluat opt dosare. Câştigătorii, stabiliţi în urma şedinţei de 
jurizare, au fost:  domnul Iulian Oncescu, doamna Carmen 
Burcea, domnul Dragoş Gheorghe Popescu. Aceştia au 
ales ca destinaţii de cercetare Spania, Marea Britanie şi, 
respectiv, Grecia. 

Bursele pentru traducători în formare

Programul de rezidenţe îşi propune formarea unei 
noi generaţii de traducători de literatură română  
într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o 
colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. 
În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea 
de a petrece în România o perioadă care să le permită 
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diaspora, cât şi în comunităţile istorice din Serbia, Ungaria, 
bulgaria şi Ucraina. cu aceeaşi ocazie, în Piaţa marii adunări 
naţionale din chişinău a fost organizat un eveniment amplu. 
În luna decembrie, DraG a revenit la chişinău cu un concert 
de colinde transilvănene.

anul 2015 a fost încheiat la bucureşti cu Gala Premiilor de 
excelenţă pentru etnicii români din comunităţile istorice, la 
care au fost invitaţi şi premiaţi pentru eforturile lor promotorii 
culturii române din ţările învecinate. au fost notate nu doar 
munca lor, ci şi riscurile la care aceştia se expun adesea, 
alegând să asigure continuitatea limbii şi culturii române în 
comunităţile istorice din afara graniţelor.

18 ianuarie / la casa de cultură erdek-burnu (Utkonosovka, 
raionul ismail, regiunea odesa, Ucraina) a avut loc un concert 
susţinut de Tudor Ungureanu şi grupul Ştefan Vodă din 
căpriana (republica moldova). Programul a fost completat 
cu o reprezentaţie a ansamblului „Dor basarabean” din 
erdek-burnu (Utkonosovka, raionul ismail), unicul ansamblu 
promotor al valorilor autohtone ale culturii tradiţionale 
româneşti din basarabia istorică. intrarea la eveniment a 
fost liberă şi au participat circa 300 de persoane. cu acest 
prilej s-au întâlnit pe aceeaşi scenă românii din republica 
moldova şi cei din sudul basarabiei istorice, pentru a-l 
celebra pe poetul mihai eminescu, dar şi pentru a afirma, o 
dată în plus, prin cântec, joc şi dans, apartenenţa acestor 
comunităţi la filonul cultural românesc. 

26-27 martie / cu prilejul împlinirii a 97 de ani de la Unirea 
basarabiei cu ţara, institutul cultural român a organizat 
o serie de evenimente culturale în românia şi republica 
moldova: la bucureşti, bălţi şi cahul. 

• Joi, 26 martie, la bălţi, a avut loc spectacolul de 
teatru Pasărea Măiastră – Maria Tănase, susţinut de adriana 
Trandafir la Teatrul naţional „Vasile alecsandri” din localitate. 

• Vineri, 27 martie, nicu alifantis şi „fragile” band au susţinut 
în premieră concertul Braţe de aer la Palatul de cultură din 
cahul. 

În anul 2015, Direcţia Românii din Afara Graniţelor şi Limba 
Română (DRAGLR) a dezvoltat o serie de programe, proiecte 
şi acţiuni culturale destinate comunităţilor româneşti din 
vecinătatea româniei, dar şi din diaspora. Principala opţiune 
strategică a constituit-o dezvoltarea unor proiecte în spaţiul 
cultural basarabean, evenimente de anvergură destinate 
publicului de dincolo de Prut, atât din republica moldova, 
cât şi din Ucraina. În ianuarie, un concert dedicat memoriei 
poetului mihai eminescu a fost susţinut în Ucraina, iar Ziua 
Unirii basarabiei cu românia, 27 martie, a fost sărbătorită la 
bălţi, cahul şi bucureşti.

De asemenea, DraGlr a adus cultura română mai aproape 
de copiii aflaţi în comunităţile din jurul graniţelor printr-o serie 
de caravane de teatru. a fost şi un prilej de a organiza cursuri 
pentru profesorii de limba română din sudul basarabiei.

Seria evenimentelor a continuat cu organizarea, împreună 
cu partenerii locali, a unui program dedicat românilor din 
Spania, în regiunea aragones.

au fost programate şi numeroase evenimente culturale 
de anvergură destinate diasporei. Pentru comunităţile 
româneşti din Spania au fost organizate, în decursul anului 
2015, evenimente în Zaragoza (23 aprilie), coslada (27-31 
august) şi bilbao (1 Decembrie). Pentru comunitatea de 
români din austria a fost sărbătorită „Ziua internaţională a 
iei” la Viena şi a fost organizat un spectacol folcloric la Graz, 
cu ocazia Zilei limbii române. Diaspora de peste ocean, din 
canada, s-a bucurat de turneul lui Dan Puric.

În timpul verii, DraGlr a participat la organizarea unor şcoli 
de vară, aducând tineri din comunităţile istorice din jurul 
graniţelor la râşnov, arcuş şi izvoru mureşului.

evenimentul pentru care DraG a organizat cele mai multe 
activităţi a fost Ziua limbii române, sărbătorită atât în 
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• În aceeaşi zi, la „arenele romane” din bucureşti au fost 
invitate trupele de rock „alternosfera”, „cuibul” şi „Zdob şi 
Zdub”. 

23 aprilie / În ziua în care comunitatea românească şi cea 
spaniolă îl sărbătoresc pe Sf. Gheorghe, s-a desfăşurat 
„Ziua comunităţii româneşti în aragón”, aflată la cea de-a 
ii-a ediţie. la eveniment au participat aproximativ 6.000 
de români. Programul a început cu vernisajul expoziţiei 
de fotografie realizate de Studioul fotobartha pe tema 
portului popular şi a continuat cu o serie de concerte 
susţinute de Veta biriş, Silvia Dumitrescu şi Gheorghe Turda. 
evenimentul a fost organizat de asociaţia acasă, în 
colaborare cu institutul cultural român şi consulatul româniei 
în Zaragoza, ambasada româniei la madrid, Parohia 
ortodoxă română din Zaragoza şi asociaţia „rumanos sín 
fronteras”. Postul de radio raDio miT, ca partener media, a 
jucat un rol important în procesul de integrare şi păstrare a 
identităţii româneşti a comunităţii româneşti din aragon.

30 aprilie-4 mai / „caravana culturală în comunităţile 
de români din Ucraina”, ediţia a iV-a, proiect derulat de 
institutul cultural român în parteneriat cu asociaţia naţional-
culturală a românilor din regiunea odesa „basarabia“.

• Trupa Teatrului „anton Pann” din râmnicu Vâlcea a susţinut 
cinci reprezentaţii cu spectacolul de teatru de păpuşi 
Peştişorul de aur, adaptare după povestea lui alexander 

Puşkin. Dramatizarea, regia şi scenografia au fost semnate 
de Valentin ligi, construcţia păpuşilor, de eva lihor laza, iar 
asistent de scenografie a fost Viorica Stamate. 

• caravana culturală a ajuns în alte cinci localităţi, printre 
care şi unele care nu au fost incluse în turneele teatrale 
din anii anteriori: cioara-murza (azi nadrecinoe, raionul 
Tarutino), chitai (azi cervonâi Yar, raionul chilia), manja (azi 
meneailovka, raionul Sărata), furatu (azi furatovka, raionul 
Sărata) şi erdek-burnu (azi Utkonosovka, raionul ismail). 

• caravana din acest an a cuprins şi spectacole de muzică 
şi dans popular românesc susţinute de ansamblul „Dor 
basarabean”, din erdek-burnu (Utkonosovka). 

10 mai / cu sprijinul icr, ediţia de anul acesta a „festivalului 
romania broadway”, desfăşurat la new York, a fost dedicată 
valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti. au fost invitaţi artişti, 
dansatori, muzicieni şi meşteşugari din diverse zone ale ţării.

11-15 mai / În  cadrul proiectului „caravana limbii române 
în Sudul basarabiei” a avut loc un turneu de teatru dedicat 
copiilor care locuiesc în zona rurală din Sudul basarabiei. 
Programul a fost organizat de Direcţia românii din 
afara Graniţelor, în parteneriat cu consulatul General al 
româniei la cahul şi cu Teatrul bogdan Petriceicu Hasdeu 
din cahul. Trupa Teatrului b.P.Haşdeu a susţinut o serie 
de reprezentaţii în localităţile: Tartaul de Salcie, Taraclia 
de Salcie, Tătăreşti, bucuria, Doina, baurci, larga nouă, 
badicul moldovenesc, Vulcăneşti şi borceag. Piesele de 
teatru dedicate copiilor ce studiază în această zonă au 
fost: Cocoşelul nescultător, după piesa lui i. lucian, regia 
oleg mereoară; Un suflet pentru o păpuşă, după piesa lui 
a. Graur (r. anatol răcilă); Amintiri din copilărie şi Sfânta 
Duminică, după o piesă de Victor ignat (r. Victor ignat). 
În total, peste 1.500 de copii au reuşit să vadă spectacolele 
aduse de icr în localităţile lor, evenimentul fiind primit cu un 
mare entuziasm din partea spectatorilor.

16-17 mai 2015 / În  cadrul proiectului „caravana limbii 
române în Sudul basarabiei” a avut loc cursul de perfecţionare 
pentru profesorii de limba română din Sudul basarabiei. 
evenimentul a fost organizat de Direcţia românii din afara 

27 martie / Concert Zdob şi Zdub la „Arenele Romane” din Bucureşti 
© www.denisjardan.com
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de părintele boian alexandrovici, profesorul Slavoliub Gatovic 
şi profesorul de limba română Snejana lapadatovici. Petre 
crăciun a suţinut un seminar pe teme legate de pedagogia 
predării culturii şi civilizaţiei româneşti în comunităţile 
istorice. evenimentul s-a încheiat cu un concert extraordinar 
susţinut de ansamblul folcloric “Dor basarabean”, alături de 
ansamblurile populare din bor, metovniţa şi Vidin.

2-4 iunie / Ziua copilului a fost sărbătorită în comunităţile 
de români din Ungaria şi Serbia. În localităţile bătania şi 
micherechi din Ungaria şi Satu nou şi Sân mihai din Serbia 
(Voivodina) au avut loc reprezentaţii de teatru şi ateliere de 
improvizaţie şi interpretare destinate copiilor din comunităţile 
româneşti. Proiectul a fost organizat în parteneriat cu Uniunea 
culturală a românilor din Ungaria şi comunitatea românilor 
din Serbia. Programul a cuprins patru spectacole cu piesa 
Ursul păcălit de vulpe, adaptare după povestea lui ion 
creangă, şi patru workshop-uri interactive de teatru pentru 
copii (improvizaţie şi interpretare), sub genericul “atelierul 
micului actor” – proiect iniţiat şi susţinut de actori profesionişti 
ai Teatrului clasic “ioan Slavici” din arad, dar şi din bucureşti. 

15 iunie / institutul cultural român, cu sprijinul consulatului 
General al româniei la cernăuţi, a prezentat spectacolul 
Suflet românesc, susţinut de Dan Puric, la Teatrul academic 
Ucrainean Dramatic muzical „olga Kobyleanska” din 
cernăuţi. organizat cu ocazia comemorării a 126 de ani de 
la moartea poetului mihai eminescu, evenimentul a cuprins 
trei momente: spectacolul Suflet românesc, conferinţa cu 
acelaşi nume şi o sesiune de autografe. 

21 iunie / la mălainiţa, în Serbia, a avut loc „festivalul de 
cântece şi jocuri rumâneşti”, eveniment cu tradiţie organizat 
de icr în parteneriat cu asociaţii reprezentative ale românilor 
din Timoc, sub patronajul Parohiei ortodoxe române din 
mălainiţa şi remesiana. Programul a cuprins spectacole de 
muzică şi dansuri populare româneşti ale unor ansambluri 
locale, cu solişti şi dansatori români/vlahi din Timoc (ne 
Serbiei) şi din satele cu populaţie majoritar românească 
Topolniţa (oraşul maidanpek) şi metovniţa (oraşul bor).  
De asemenea, au participat interpreţi din românia, bulgaria 
şi Ucraina: grupul „Păstrătorii tradiţiilor“ din covăsînţ (judeţul 

Graniţelor, în parteneriat cu consulatul General al româniei 
la cahul. cursurile au fost ţinute de elena Platon, conferenţiar 
universitar doctor, director al Departamentului de limbă, 
cultură şi civilizaţie românească din cadrul facultăţii de 
litere a Universităţii babeş-bolyai din cluj-napoca. 

29-30 mai / În preajma sărbătorii de rusalii, muzeul naţional 
al Satului ,,Dimitrie Gusti” din bucureşti a găzduit o serie de 
evenimente sub genericul costumul Popular basarabean. 
Proiectul a fost derulat de institutul cultural român în 
parteneriat cu muzeul naţional al Satului ,,Dimitrie Gusti”. 
Programul primei zile a cuprins o conferinţă la care au 
luat parte cercetătoarele Georgiana onoiu şi iuliana 
Gurmăzescu, precum şi Varvara buzilă din republica 
moldova, autoarea volumului Costumul popular din 
Republica Moldova. În a doua zi a avut loc un spectacol 
folcloric susţinut de ansamblul „Dor basarabean”. la sfârşitul 
demonstraţiilor, au fost donate câteva costume populare 
ansamblului folcloric.

30 mai-28  iunie / Programul “Sărbătoarea  de rusalii la 
românii din Timoc şi şcoala de duminică în Timoc” a cuprins 
ateliere de cultură şi civilizaţie românească pentru românii 
din Timoc, pe categorii de vârstă, susţinute cu sprijinul 
bisericii ortodoxe române din Timoc în localităţile negotin, 
metovniţa şi Gorneana. aceste ateliere au fost coordonate 

„Dor Basarabean” la Muzeul 
Satului – Proiect ”Costumul 

Popular Basarabean”
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arad), grupul „Teofana basarab” din Vidin şi ansamblul 
„Dor basarabean” din erdek-burnu (Utkonosovka, Sudul 
basarabiei), ajuns pentru prima dată în Timoc. 

24 iunie / „Ziua internaţională  a iei” a fost sărbătorită la 
Viena, eveniment organizat de asociaţia „mihai eminescu” 
din Viena, cu sprijinul institutului cultural român. manifestarea 
a avut loc la Palmenhaus (Hofburg) şi a cuprins prezentarea 
colecţiei „Zestrea” a creatoarei de modă liliana ţuroiu, 
scenograf şi lector univ. în cadrul Universităţii naţionale de 
arte bucureşti. cântăreaţa austriacă como a susţinut un 
program muzical alături de artiştii români andreea chira, la 
nai, şi ruben Doran, la pian.

6-15 iulie / Deschiderea primei ediţii a Şcolii de Vară „cultură 
şi identitate românească” de la arcuş a avut loc în prezenţa 
mai multor personalităţi, întâmpinate de directorul DraG: 
ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste Hotare, 
dl angel Tîlvăr; rectorul Universităţii babeş-bolyai, acad. prof. 
univ. ioan-aurel Pop; directorul centrului european de Studii 
covasna-Harghita, dl ioan lăcătuşu. Proiectul a reprezentat 
o iniţiativă ambiţioasă de a aduce laolaltă reprezentanţi 
ai generaţiei tinere din basarabia istorică, într-un cadru 
instituţional cu tradiţie, cum este centrul de cultură arcuş, 
aflat în subordinea ministerului culturii. Participanţii au 
provenit din republica moldova (20 de liceeni) şi din Ucraina 
(10 liceeni). 

Afiş – „Suflet Românesc”, one-man show cu Dan Puric, la Cernăuţi

21 iunie / „Festivalul de cântece şi jocuri rumâneşti”, 
în Timoc, Serbia 6-15 iulie / Şcoala de vară de la Arcuş
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la spectacole folclorice şi la programul liturgic al mânăstirii 
izvoru mureşului. Pentru programul artistic, DraG l-a avut 
invitat pe artistul Vlad miriţă, figură reprezentativă a muzicii 
româneşti. alături de Sebastian Stan şi de taraful său, acesta 
a interpretat cântece româneşti tradiţionale specifice 
mai multor zone etnografice (ardeal, oltenia, muntenia, 
basarabia, Timoc, bucovina etc.). ansamblul popular din 
Timocul sârbesc a completat programul artistic. 

27 august / Ziua limbii române a fost marcată  împreună 
cu institutul cultural român de la Viena printr-un spectacol 
de muzică şi dansuri folclorice, susţinut de ansamblul folcloric 
„rapsodia călimanilor“. evenimentul a avut loc joi, 27 august, 

Şcoala de vară a avut în vedere pregătirea culturală 
şi dezvoltarea personală a tinerilor etnici români aflaţi 
dincolo de Prut şi în ţinutul istoric al basarabiei (regiunea 
ismail-odesa), prin prezentarea unor modele româneşti şi 
europene, prin susţinerea unor prelegeri de istorie, etnologie, 
folclor, sociologie, management cultural, precum şi prin 
desfăşurarea unor activităţi artistice (ateliere de dans, 
muzică şi film). În cadrul Şcolii, a fost organizat şi concertul 
Ritmuri româneşti perene, susţinut de interpretele Doina 
lavric-Parghel şi lorena oltean. 

31 iulie-9 august / În cadrul celei de-a şaptea ediţii a 
festivalului de film istoric de la râşnov, a avut loc o 
Şcoală de Vară care a asigurat participarea unui număr 
de 15 tineri români de peste Prut. aceştia au beneficiat 
de un program cultural dens şi au avut acces gratuit 
la toate evenimentele festivalului de film istoric din 
cetatea râşnov. la eveniment a participat, la invitaţia 
icr, şi redactorul-şef al revistei Contrafort, Vitalie ciobanu.  
Timp de zece zile, tinerii basarabeni au participat la dezbateri, 
conferinţe, proiecţii de film şi workshop-uri, în prezenţa unor 
reputaţi specialişti (istorici, politologi, sociologi, cineaşti, artişti 
vizuali etc.), şi au luat parte la dezbateri privind istoria şi 
cultura spaţiului din care provin. 

9-16 august / Programul „Glasul muzicii – calea spre celălalt” 
(ediţia a iV-a) a fost organizat de asociaţia „centrul cultural 
ardealul”, cu sprijinul consiliului Judeţean Harghita, al 
centrului cultural din Judeţul Topliţa şi al institutului cultural 
român din bucureşti. obiectivul evenimentului a fost 
educarea culturală a copiilor şi tinerilor talentaţi şi pasionaţi 
de folclor, din românia şi din vecinătatea imediată.  

9-16 august / a Xiii-a ediţie a „Universităţii de vară izvoru 
mureşului-a românilor de pretutindeni” a avut ca temă 
„românia europeană şi românii de la frontiera Uniunii 
europene şi naTo”. evenimentul a cuprins dezbateri publice, 
conferinţe, colocvii, lansări de carte, precum şi o expoziţie 
de icoane prezentată de cercul de pictură şi meşteşuguri 
tradiţionale „românaşul”, al centrului cultural „miron 
cristea” din miercurea-ciuc. 
De asemenea, programul a inclus drumeţii, participarea 
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29 august / cu ocazia Zilei limbii române, la Vidin s-a 
putut remarca entuziasmul cu totul deosebit al formaţiilor 
de dans popular din bulgaria şi Serbia, precum şi al 
ansamblului „romanaţi” din caracal, coordonat de 
maestrul florian Teodorescu (ansamblu alcătuit din 
copii şi adulţi, 30 de dansatori, cu taraf),  unul dintre 
cele mai apreciate ansambluri profesioniste din ţară.  
Spectacolul, intitulat Dor cu Dor, a avut loc în grădina cetăţii 
Vidinului, pe malul Dunării. la manifestare au fost prezenţi: 
viceprimarul municipiului calafat, Doru niţulescu, consilierul 
pe probleme culturale al ambasadei româniei la Sofia, 
Victor Dediu, precum şi rositsa Kirova, candidat la alegerile 
pentru primăria Vidinului. 

la minoritensaal (mariahilferplatz 3) din Graz în prezenţa a 
peste 100 de persoane din elita comunităţii româneşti locale. 
evenimentul a fost organizat în colaborare cu ambasada 
româniei la Viena, consulatul onorific al româniei la Graz şi 
minoritenkonvent Graz.

27-31 august / la coslada (Spania), Zilele limbii române. 
S-a desfăşurat un amplu program cultural dedicat 
românilor din regiune. au fost organizate cursuri de 
formare şi metodica predării limbii române şi a materiilor 
de studiu în limba română. cursurile au fost oferite gratuit 
cadrelor didactice care predau limbă, cultură şi civilizaţie 
în şcoli, în cadrul asociaţiilor sau al bisericilor din Spania, 
dar şi suplinitorilor care predau sau doresc să predea 
limba şi literatura română în comunităţile de români din 
străinătate. În cadrul programului de manifestări dedicate 
Zilei limbii române în Spania, a avut loc, de asemenea, un 
concert susţinut de trupa Pasărea colibri în zona recinto 
ferial.  

28-29 august / la Sân mihai (locve, Serbia) şi la micherechi 
(méhkerék, Ungaria) au avut loc concerte susţinute de 
Dinu iancu Sălăjanu şi taraful său. evenimentele, menite 
să marcheze Ziua limbii române, au fost organizate de 
icr în parteneriat cu Uniunea culturală a românilor din 
Ungaria şi comunitatea românilor din Serbia. În deschiderea 
concertului din Serbia, ansamblul popular „Sadoveanu“ din 
Sân mihai a prezentat o serie de cântece şi dansuri populare 
româneşti, specifice comunităţii româneşti din Voivodina.

29-30 august / maestrul Gheorghe Zamfir a concertat 
pentru prima dată la cahul (republica moldova) şi ismail 
(Ucraina) şi a sărbătorit, alături de românii din regiune, Ziua 
limbii române. Peste 1.000 de oameni s-au bucurat şi l-au 
ovaţionat pe muzicianul român şi au încins o horă mare în 
Piaţa Horelor din cahul. a doua zi, la ismail, Gheorghe Zamfir 
a concertat în faţa a peste 500 de români. marele artist a 
urcat pe scena Palatului de cultură „Taras Şevcenko” din 
ismail, acompaniat de taraful fraţilor cazanoi, format din 
instrumentişti basarabeni. 

Concert extraordinar Gheorghe 
Zamfir, cu ocazia Zilei Limbii Române

Ziua Limbii Române la Vidin 
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avut loc la bucureşti, la biblioteca naţională a româniei. 
evenimentul a celebrat personalităţi cu rădăcini româneşti, 
din diverse arii ştiintifice şi artistice, a căror muncă inovativă 
a avut un impact notabil asupra lumii, în ultimele două 
secole. Pe 15 panouri cuprinzând text şi grafică au fost 
prezentate scurte biografii şi principalele realizări ale unor 
inovatori români importanţi: Petrache Poenaru, anghel 
Saligny, Victor babeş, Grigore antipa, emil racoviţă, aurel 
Vlaicu, Henri coandă, Traian Vuia, George emil Palade, 
ion cantacuzino, ana aslan, Gheorghe ţiţeica, nicolae 
constantin Paulescu, Spiru Haret şi Gheorghe marinescu.  
Programul va continua în anii următori cu o expoziţie 
itinerantă de fotografie şi artefacte, un volum ilustrat şi 
prezentări multimedia – integrate într-un demers menit 
să omagieze, în perspectiva centenarului marii Uniri, o 
dimensiune importantă a creativităţii româneşti.

3-13 septembrie / cercetarea de la crihana Veche a 
constituit punctul de plecare experimental pentru cel de-
al Viii-lea volum al Atlasului Etnografic Român, respectiv al 
iii-lea pe comunităţile din jurul frontierelor. După succesul 
proiectelor „mediateca românilor din Timoc”, DraG a 
propus extinderea acţiunilor ce cuprind cercetarea ştiinţifică 
şi documentarea comunităţilor din crihana Veche. la aceste 
cercetări au contribuit dr. emil ţîrcomnicu (etnolog-sociolog), 
lucian David (etnolog-geograf) şi cătălin alexa (etnograf) – 
de la institutul de etnografie şi folclor al academiei române, 
dr. Dorin lozovanu (etnograf, cercetător ştiinţific la muzeul 
naţional de etnografie şi istorie naturală din moldova) –  
cercetători cu o experienţă de peste 15 ani de activitate. 
cercetarea etnologică şi sociologică, cu o durată de zece 
zile, s-a încheiat cu un atelier dedicat prezentării rezultatelor 
în faţa comunităţii locale, în prezenţa a numeroşi cercetători 
de la chişinău şi a unor invitaţi din administraţia locală şi 
raională.  

12-20 septembrie / Dan Puric a susţinut un turneu cu 
spectacolul Suflet Românesc, în cadrul „Stagiunii Teatrului 
românesc în canada”. organizat de institutul cultural 
român în parteneriat cu asociaţia rocaDe din montréal şi 
The canadian romanian Society of alberta din edmonton, 
turneul a cuprins reprezentaţii de succes la edmonton (12 

31 august / icr, în parteneriat cu Primăria din chişinău, a 
organizat, cu ocazia Zilei limbii române, un eveniment 
amplu în Piaţa marii adunări naţionale. au fost prezenţi 
pe scenă orchestra de muzică populară condusă de 
fraţii advahov, soliştii Zinaida Julea, mihai ciobanu, igor 
cuciuc, Doina Sulac, precum şi alţi interpreţi, printre 
care: nina crulicovschi, ricu Vodă, lidia botezatu, radu 
Dolgan, Gheorghe ţopa, iurie Sadovnic, catharsis.  
maestrul eugen Doga şi orchestra Simfonică – formată din 
instrumentişti virtuozi ai operei naţionale din chişinău şi ai 
orchestrei Teleradio moldova (dirijor Dumitru cârciumaru), 
alături de alex calancea band – au realizat unul dintre cele 
mai spectaculoase momente ale spectacolului.

1-4 septembrie / expoziţia „mari inovatori români”, 
organizată de icr în cadrul „festivalului ambasadelor”, a 
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mai-antal (vioară), adriana Grigoraş (violă), adrian florescu 
(vioară) şi Dragoş bălan (violoncel). recitalul a cuprins lucrări 
de George enescu – Aubade, Paul constantinescu – Concert 
pentru orchestră de coarde şi béla bartók – Dansuri populare 
româneşti.

7 decembrie / la Teatrul naţional „i. l. caragiale” 
din bucureşti, a avut loc prima ediţie a Galei Premiilor 
de excelenţă pentru etnicii români din comunităţile 
istorice, evenimentul fiind organizat cu sprijinul institutului 
„eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de Pretutindeni. 
Demersul a vizat recunoaşterea personalităţilor şi proiectelor 
marcante din comunităţile româneşti de dincolo de 
graniţele ţării, din vecinătatea româniei şi din balcani. În 
cadrul ceremoniei au fost premiate personalităţi culturale, 
intelectuali de marcă, jurnalişti, tineri implicaţi în mod activ 
în mediul asociativ românesc din vecinătate, vârfuri ale 
comunităţilor româneşti din Ucraina, Serbia, bulgaria, Ungaria, 
republica moldova, albania şi macedonia, lideri de asociaţii 
româneşti care militează pentru respectarea drepturilor 
comunităţilor româneşti din afara hotarelor ţării, contribuind 
astfel la strângerea legăturilor dintre românii de pretutindeni. 
au fost premiate excelenţa în comunităţile româneşti şi 
contribuţia unor personalităţi ale vieţii socio-culturale din 

septembrie, citadel Theatre) Toronto (18 septembrie, Sala 
Kobayashi a centrului cultural canadiano-Japonez)  şi  
montréal (20 septembrie, sala Pavillon de l`entrepôt). 

29 noiembrie / cu ocazia Zilei naţionale a româniei, duminică, 
29 noiembrie 2015, la Palatul de cultură „Taras Şevcenko” 
din ismail, Ucraina, a avut loc un recital susţinut de Zinaida 
bolboceanu, renumită cântăreaţă de muzică populară 
din republica moldova, alături de taraful său (vioară, 
braci, contrabas, cobză), cu participarea naistului igor 
Podgoreanu. recitalul a fost completat de o reprezentaţie 
susţinută de gazde: ansamblul „Dor basarabean” din erdek-
burnu (Utkonosovka, raionul ismail), promotor al valorilor 
româneşti din Sudul basarabiei. evenimentul a fost organizat 
în parteneriat cu asociaţia „basarabia” a românilor din 
regiunea odesa. 

1 decembrie / cu prilejul Zilei naţionale a româniei, institutul 
cultural român, în colaborare cu asociaţia „Puente 
cultural rumano Gallego” şi consulatul româniei la bilbao, 
a organizat la Sociedad bilbaina, în bilbao-ţara bascilor, 
un recital de muzică clasică românească susţinut de cinci 
muzicieni români deosebit de apreciaţi în Spania. creaţiile au 
fost interpretate de Ştefan madru (vioară), mateus Johann 

Gala Premiilor de excelenţă pentru românii 
din comunităţile istorice
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Trans-Transilvania şi a fost primit cu bucurie de către publicul 
larg, beneficiind de recenzii deosebite în mediul audiovizual. 
la eveniment, sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare, fiind 
prezenţi peste 500 de spectatori. 

Biroul Limba Română (BLR)

 
institutul cultural român are un rol esenţial în promovarea 
limbii române ca limbă străină, dar şi în promovarea ei ca 
limbă de studiu, atât în statele membre ale Uniunii europene, 
alături de centrele universitare cu tradiţie din ţară, cât şi în 
celelalte ţări. interesul faţă de limba română a crescut de 
la an la an. cursurile de limba română organizate la icr 
bucureşti şi la institutele culturale româneşti din străinătate 
au reuşit să atragă atât reprezentanţi ai mediului academic 
interesaţi de cultura românească, cât şi persoane din alte 
domenii – diplomaţi, traducători, interpreţi, ghizi turistici, 
oameni de afaceri etc. acest program reprezintă unul 
dintre proiectele prioritare ale institutului şi contribuie la 
strategia icr de a promova cultura şi civilizaţia română 
prin intermediul cunoaşterii limbii române. În prezent se 
organizează cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie română 
la majoritatea reprezentanţelor, urmând ca în timp acest 
program să devină unul dintre cele mai importante la toate 
institutele culturale româneşti din străinătate.  

Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie română, ediţia a XXI-a, 
01-26 iulie 2015  

În perioada 01-26 iulie 2015, la braşov, s-a desfăşurat a XXi-a 
ediţie a cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie română. 
este cel mai longeviv program al icr şi unul dintre cele 
mai importante programe de promovare a limbii şi culturii 
române. De-a  lungul anilor, la aceste cursuri au participat 
reprezentanţi ai corpului diplomatic, interpreţi de la consiliul 
europei, de la consiliul Uniunii europene şi Parlamentul 
europei, cercetători, profesori, doctoranzi, studenţi.   
Programul a fost organizat în parteneriat cu facultatea 
de litere a Universităţii Transilvania din braşov, muzeul 
casa mureşenilor şi  centrul cultural „reduta”.   
anul acesta, la Şcoala de Vară au participat 36 
de persoane din următoarele ţări: austria, belgia, 

aceste comunităţi la păstrarea identităţii naţionale, prin 
promovarea limbii şi culturii române în ţările de reşedinţă. 
Gala a inclus momente artistice, susţinute pro bono de artişti 
din românia şi din vecinătate, etnici români, colaboratori 
în proiecte anterioare ale icr: Stela botez, interpretă de 
muzică populară românească din basarabia; Doina lavric 
şi lorena oltean din românia;  eliza nirlu, interpretă de 
muzică în dialectul aromân;  grupul Trei Parale; Stefan 
radovanovic, român din Timoc, interpret la diverse 
instrumente de suflat; cătălin Josan, mircea baniciu & band. 
au fost prezentate şi o serie de piese vestimentare 
din colecţia Fustiţe tricolor, designer nicoleta 
Sergentu (republica moldova), şi din colecţia 
Borangic, designer alina mărgulescu (românia). 
amfitrionii evenimentului au fost marian Voicu, 
realizator TVr, jurnalist specializat în problematica 
românilor de pretutindeni, şi Stela botez, interpretă 
de muzică populară românească din basarabia. 
În foaierul Tnb au fost expuse fotografii ilustrând viaţa 
românilor din comunităţile istorice, iar imagini similare 
(foto şi video) au rulat şi pe parcursul decernării premiilor, 
parte a expoziţiilor Cetăţi nistrene (fotografi: iulia modiga 
şi Dan barcea); Timoc. Lumea de dincolo (fotograf: marius 
olteanu); Maramureşul din dreapta Tisei (fotograf: Gheorghe 
marina); Sudul Basarabiei Bugeac (fotograf: iulia modiga); 
Românii din vecinătatea imediată – Ungaria (fotografii 
din arhiva revistei Foaia Românească – Jula); Transnistria 
– temniţa limbii române (fotograf: octavian bâlea). 
au fost prezenţi: Dan Stoenescu, ministrul delegat pentru 
relaţiile cu românii de Pretutindeni; Sandra Pralong, consilier 
de stat la Departamentul pentru relaţia cu românii din afara 
Graniţelor al administraţiei Prezidenţiale; deputaţi şi senatori 
din comisiile de specialitate din Senat şi camera Deputaţilor; 
personalităţi culturale şi jurnalişti. 

11-13 decembrie / fundaţia culturală Terrarmonia a propus 
icr un eveniment deosebit, menit să consolideze puntea 
dintre două zone etnografice şi etnofolclorice diferite: 
basarabia şi ardealul. a fost organizat un concert susţinut de 
ansamblul de muzică Tradiţională românească „icoane” la 
chişinău. Spectacolul, intitulat Concert de iarnă – Colinde 
şi Cântece rituale din Transilvania, a făcut parte din turneul 
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română (prof.univ.dr. caius Dobrescu), film (irina margareta 
nistor), antropologie culturală  (pro.univ.dr. Vintilă mihăilescu).    
atelierul de dans de societate, coordonat de nermina 
Damian, şef al corpului de balet al operei din braşov, i-a 
familiarizat pe cursanţi cu dansul „romana”, un dans de 
coloană, la modă în familiile braşovene în a doua jumătate 
a secolului al XiX-lea. la atelierul de jurnalism şi publicitate 
participanţii au intrat în „bucătăria” unei redacţii şi au aflat 
despre istoria publicităţii în secolul al XiX-lea, în Gazeta 
Transilvaniei. De asemenea, au învăţat să redacteze o ştire, un 
interviu etc. în limba română. acest atelier a fost coordonat 
de istoricul Valer rus, directorul muzeului casa mureşenilor. 
atelierul de gastronomie a prezentat „lumea într-o carte 
de bucate”, iar cursanţii au încercat să gătească mâncare 
tradiţională românească (pâine de casă, sarmale, bulz 
ciobănesc, papanaşi etc.) alături de ana borca şi bucătarul 
profesionist maria Vlaşin. atelierul de actorie s-a desfăşurat 
la centrul cultural „reduta”, unde cursanţii au deprins 
arta teatrală împreună cu actorul marius cisar (directorul 
centrului cultural „reduta”), iar la sfârşitul cursului a avut loc 
un spectacol intitulat Strigare peste sat, o prelucrare după 
izvoarele populare şi după volumul La Lilieci de marin Sorescu.       
o dată pe săptămână, în aula Universităţii Transilvania, 
au avut loc vizionări de filme româneşti ale celor 
mai buni cineaşti ai momentului, premiaţi la marile 
festivaluri europene de film. au fost văzute următoarele 

brazilia, canada, coreea de Sud, israel, italia, 
Japonia, marea britanie, Spania, franţa, olanda,  SUa.  
cursurile de limba română au fost predate după o programă 
flexibilă, adaptată cerinţelor şi necesităţilor cursanţilor, 
alternând lecţii de gramatică şi vocabular, activităţi şi 
aplicaţii practice, individuale şi de grup, pentru dezvoltarea 
fluenţei în comunicare şi pentru consolidarea structurilor 
gramaticale învăţate. Participanţii au fost încadraţi în 
grupe de studiu, pe baza unui test de plasare care a permis 
evaluarea nivelului de competenţă lingvistică al cursanţilor, 
conform cadrului european comun de referinţă (a1, a2, 
b1, b2, c1, c2). fiecare grupă a avut între 8 şi 12 cursanţi. 
S-au format patru grupe: o grupă de începători a1 (lect.dr. 
corina micu, Universitatea Transilvania, braşov), o grupă de 
preintermediari (prof.dr ana borca), o grupă de intermediari 
(conf.univ.dr. răzvan Săftoiu, Universitatea Transilvania, 
braşov) şi o grupă de avansaţi (lect.univ.dr. andreea 
nechifor, Universitatea Transilvania, braşov). la terminarea 
cursurilor, participanţii au susţinut un test (scris şi oral), în urma 
căruia au obţinut un certificat de competenţă lingvistică, 
oferit de facultatea de litere a Universităţii Transilvania din 
braşov şi un certificat de evaluare a nivelului de cunoaştere 
a limbii române, eliberat de institutul cultural român.  
Prelegerile de cultură şi civilizaţie română au fost ţinute de 
profesori de specialitate atât în limba română, cât şi în limba 
engleză: istorie (prof.univ.dr. adrian cioroianu), literatura 

În atelierul de gastronomie la Braşov 
 © Daniela Ulieriu
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filme: Nunta mută (r. Horaţiu mălăiele), De ce eu? (r. 
Tudor Giurgiu) şi America, venim! (r. răzvan Săvescu).  
la sfârşitul săptămânii s-au organizat programe de 
documentare culturală în vechea cetate a braşovului, la 
Drăguş, desemnat cel mai frumos sat al anului 2014, unde 
trăieşte cojocarul Dumitru Sofonea – Tezaur Uman Viu,  o 
titulatură acordată de UneSco; pe Transfăgărăşan, unul 
din cele mai spectaculoase drumuri din românia, numit şi 
„drumul din nori”, care leagă regiunea istorică a munteniei 
cu Transilvania şi la mănăstirea brâncoveanu de la Sâmbăta 
de Sus, unde se află o bogată colecţie de carte şi manuscrise 
vechi din secolele XiV-XiX; la Sibiu (complexul muzeal 
„astra”); la mediaş şi la cetatea de baltă, un loc încărcat 
de istorie, unde se află castelul bethlen Haller, un adevărat 
monument de arhitectură renascentistă cu influenţe de 
baroc. aceste programe au beneficiat de comentariile celor 
doi istorici: Valer rus şi ovidiu Savu.     

Romania(n) in  a Nutshell – Cursuri de limba română pentru 
străini, Bucureşti, 26 ianuarie-26 noiembrie 2015

alături de cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie română, icr 
a iniţiat în anul 2008, la bucureşti, programul cursuri de limba 
română pentru străini care se adresează tuturor acelora 
care doresc să înveţe limba română. cursurile se desfăşoară 

pe tot parcursul anului. astfel, au avut loc mai multe serii de 
cursuri de limba română (14 grupe) atât dimineaţa, cât şi 
seara. Un modul cuprinde 40 de ore de curs şi costă 850 de 
lei. cursurile sunt pentru toate nivelurile, de la începători la 
avansaţi, în conformitate cu prevederile cadrului european 
comun de referinţă. Trebuie subliniat faptul că, prin taxele 
de înscriere, toate aceste cursuri atrag importante resurse 
extrabugetare. astfel, sumele alocate de icr nu numai că 
sunt recuperate în totalitate, dar se realizează  şi un profit.  
Printre cursanţii icr se află reprezentanţi ai corpului 
diplomatic, oameni de afaceri, cercetători, studenţi etc. din 
următoarele ţări: austria, belgia, brazilia, bulgaria, canada, 
cehia, chile, china, coreea de Sud, cuba, Dubai, filipine, 
finlanda, franţa, Georgia, Germania, Honduras, india, irak, 
israel, italia, Japonia, liban, marea britanie, maroc, mexic, 
Polonia, rusia, Siria,  SUa, Spania, Suedia, Thailanda, Tunisia, 
Turcia, , Ucraina, Ungaria, Vietnam, Venezuela. 

Ziua Europeană a Limbilor, 27 septembrie 2015 

Ziua europeană a limbilor adună anual, pe 26 septembrie, 
milioane de oameni în 45 de ţări. Totul a început în 2001, 
proiectul propunându-şi promovarea diversităţii culturale şi 
lingvistice în europa, încurajarea învăţării limbilor străine de 
către toţi cetăţenii europeni. 

În vizită la cojocarul Dumitru Sofonea 
© Daniela Ulieriu
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Se organizează sute de evenimente în toată europa: 
spectacole, animaţii pentru copii, jocuri muzicale, cursuri 
de limbi străine, emisiuni de radio şi televiziune, conferinţe. 
Din anul 2011, icr, alături de celelalte institute culturale 
din bucureşti, participă la organizarea Zilei europene a 
limbilor. În 27 septembrie 2015, între orele 11.00-17.00, la 
Grădina Verona, de la librăria cărtureşti, institutele culturale 
din bucureşti (institutul cultural român, institutul italian de 
cultură, british council, institutul Polonez, institutul Goethe, 
institutul camões, institutul cervantes, institutul francez, 
Delegaţia Wallonie-bruxelles, centrul cultural al republicii 
Ungare-institutul balassi,  centrul ceh, fundaţia culturală 
Greacă, Delegaţia Valonia-bruxelles şi reprezentanţa Uniunii 
europene în românia) au organizat lecţii demonstrative în 
mai multe limbi, jocuri lingvistice, diverse spectacole etc.  

Acord de colaborare între ICR Bucureşti şi Tokyo University of 
Foreign Studies (TUFS)

În anul 2014, icr a semnat un acord de colaborare cu 
Tokyo University of foreign Studies (TUfS), una dintre cele mai 
prestigioase instituţii academice de stat din Japonia, pentru 
menţinerea cursului de limbă, cultură şi civilizaţie română.  
acest curs se predă din anul 1996 de către domnul Shingo 
Suzuki, profesor universitar titular la Tokyo college of music şi 
cadru didactic netitular la Tokyo University of foreign Studies. 
De-a lungul anilor, acest curs a atras un număr semnificativ 
de cetăţeni japonezi interesaţi de românia şi de valorile ei 
culturale.  

Reluarea acordului de funcţionare a lectoratului de limba 
română la Universitatea din Strasbourg

Urmare demersurilor icr bruxelles, catedra de limba română 
de la Universitatea din Strasbourg şi-a reluat activitatea în 
septembrie 2015, cu o echipă întregită, formată din Prof. ana-
maria Gîrleanu, responsabil interimar al departamentului, şi 
adela Drăgan, lector. Departamentul de studii româneşti de 
la Universitatea din Strasbourg este cel mai vechi din franţa. 
În prezent, mai există două astfel de lectorate la Paris şi la 
marsilia.

Parteneriatul academic ICR Bruxelles - Colegiul Europei de 
la Bruges

În 2014, icr bruxelles şi colegiul europei din bruges au iniţiat 
un parteneriat academic care vizează organizarea de 
cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie română pentru studenţii 
internaţionali ai colegiului. colegiul europei din bruges este 
cel mai vechi institut de studii postuniversitare specializat în 
studii europene şi găzduieşte aproximativ 340 de studenţi 
internaţionali de 50 de naţionalităţi diferite. cursurile de 
română oferite de icr bruxelles au fost integrate în programul 
academic al departamentului de limbi străine alături 
de engleză şi franceză (limbi care fac parte din modulul 
universitar obligatoriu), italiană, germană şi neerlandeză. 
Până în prezent, cursurile de română s-au desfăşurat pe 
durata semestrului de toamnă, vreme de doi ani consecutivi. 
colegiul europei este recunoscut drept centru de formare 
pentru viitorii funcţionari ai Uniunii europei.

ICR Bruxelles, câştigător al cererii de ofertă a Comisiei 
Europene pentru formarea lingvistică a personalului din 
instituţiile, organele şi agenţiile Uniunii Europene din Bruxelles

apelul comisiei europene din iunie 2015 a prevăzut 
includerea limbii române în lotul 7, care a mai cuprins limbile 
daneză, finlandeză, suedeză, estonă, maghiară, portugheză 
şi luxemburgheză. icr bruxelles a participat la acest apel în 
calitate de subcontractant  pentru evaluare pedagogică 
pentru limba română în consorţiul cll – allingua. cll este 
principalul operator de servicii lingvistice din belgia şi actualul 
prestatar al comisiei europene pentru formarea lingvistică 
a personalului. În cadrul acestui proiect, icr bruxelles va 
oferi expertiză şi consultanţă pedagogică în elaborarea 
curriculum-ului de limba română. câştigarea de către icr 
bruxelles a acestui apel alături de actori lingvistici europeni 
confirmă expertiza lingvistică a icr bruxelles în domeniul 
predării cursurilor de limba română.

Cursuri de limba română în Liban 

icr a susţinut în continuare cursurile de limba română în 
liban (iniţiate în anul 2012), la liceul amlieh, unul dintre cele 
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mai importante licee de la beirut, unde cursurile de limba 
română au fost introduse în programa oficială a acestei 
instituţii la iniţiativa ambasadei româniei la beirut. la aceste 
cursuri participă anual peste 70 de copii.   

Cursuri de limba română pentru străini la institutele culturale 
româneşti din străinătate

cursurile de limba română se desfăşoară anual la majoritatea 
reprezentanţelor din străinătate, după cum urmează: 
accademia di romania de la roma, institutul cultural 
român „Titu maiorescu” de la berlin (pe lângă cursurile 
de limba română, au fost organizate un curs de cultură şi 
civilizaţie română şi unul de traduceri literare), institutul 
cultural român de la bruxelles, institutul cultural român de 
la budapesta, institutul cultural român „Dimitrie cantemir” 
de la istanbul (alături de cursurile pentru adulţi există şi 
cursuri pentru copii), institutul cultural român de la lisabona, 
institutul cultural român de la madrid (organizează cursuri 
de limba română şi la barcelona, în parteneriat cu consulatul 
General al româniei la barcelona şi reţeaua de biblioteci din 
barcelona), institutul cultural român de la Praga, institutul 
cultural român de la Tel aviv şi institutul cultural român de 
la Viena (acesta organizează şi cursuri pentru copii). 
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şi a manifestărilor de anvergură organizate în cooperare cu 
celelalte departamente din cadrul icr. 

au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii mass-media pe 
tema următoarelor proiecte şi evenimente:

– cea de-a 19-a ediţie a Festivalului Filmului european, 
desfăşurată în perioada 7–31 mai la Bucureşti şi în alte patru 
oraşe din ţară, manifestare promovată în colaborare cu Dc 
communication (6 mai)

– turneul susţinut de orchestra română de tineret în italia, 
Franţa, austria şi Slovacia în perioada 18 iulie–28 octombrie 
(9 iulie)

– Liniile directoare ale noii strategii a icr, prezentate de 
preşedintele icr, radu Boroianu, pe 28 octombrie.

Printre instituţiile media care au răspuns invitaţiilor 
la conferinţele de presă de la icr se numără 
principalele agenţii de presă, radio românia, tVr.  
au continuat parteneriatele media anuale cu Igloo, 
Observator cultural, modernism.ro, radio românia cultural 
şi tVr internaţional. a fost încheiat un parteneriat anual cu 
agerpres. 

În luna august a fost semnat, de asemenea, un protocol de 
colaborare cu Societatea română de televiziune, în vederea 
realizării de emisiuni, evenimente şi proiecte comune care 
vizează promovarea culturii şi identităţii naţionale, a valorilor 
limbii şi literaturii române, a istoriei naţionale, a ştiinţei şi artelor 
româneşti în ţară şi în afara ei.

unele evenimente au fost promovate prin 
parteneriate punctuale, încheiate cu instituţii media 
cu un profil adecvat conţinutului proiectelor: tVr 2, 
agentiadecarte.ro, Historia, aarc.ro, blogdecinema.ro,  
Bucureşti Fm, caleaeuropeana.eu, cinemagia.ro, 
Dilema Veche, Evenimentul zilei, europa Fm, Film Menu, 
filmneweurope.com, filmreporter.ro, cinemarx.ro, liternet.ro,  

acţiunile de comunicare derulate pe parcursul anului 2015 
au fost adaptate reconfigurărilor legate de noua orientare 
strategică a institutului cultural român, iniţiată odată cu 
schimbările operate la nivelul conducerii instituţiei. 

alături de activităţile de promovare, relaţii publice şi suport 
logistic curente, în al doilea semestru, la nivelul Direcţiei 
comunicare şi it, a fost constituit un grup de lucru în vederea 
elaborării şi lansării noii platforme web a icr, finalizată în luna 
noiembrie.

activitatea Direcţiei a fost coordonată, începând cu luna 
iunie, de secretarul general adjunct al icr, doamna cristina 
Liberis.

Comunicarea cu mass-media

Proiectele derulate de institutul cultural român în ţară, 
precum şi cele din străinătate coordonate de direcţiile din 
centrală, apariţiile editoriale, ca şi evenimentele desfăşurate 
în parteneriat au fost mediatizate prin comunicate de 
presă difuzate cu o frecvenţă medie de 3-4/săptămânal, 
totalizând peste 150 de informări. La acestea s-au adăugat 
comunicatele transmise cu regularitate către presa din 
românia de fiecare reprezentanţă icr din străinătate, 
referitoare la evenimentele pe care acestea le-au coordonat 
în ţările de reşedinţă. Direcţia comunicare şi it a colaborat cu 
institutele din reţea pentru promovarea unor proiecte ample 
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mediafax, The Institute, ziare.com, artactmagazine.
ro, romaniapozitiva.ro, orasulm.eu, raftulcuidei.ro, 
societatesicultura.ro, Accente, metropotam.ro.

Direcţia comunicare şi it a coordonat, totodată, 
producerea unor materiale promoţionale  
personalizate – agende (cu un scurt text de prezentare a 
instituţiei, în română şi engleză), felicitări, plicuri, pixuri, pungi 
de hârtie inscripţionate, precum şi a unor materiale de 
promovare – roll-up-uri, bannere, flyer-e, afişe.

Proiecte promovate (selecţie)

Dintre proiectele ample promovate de Direcţia comunicare 
şi it, cu reflectări semnificative în presă, menţionăm:

– „noaptea Literaturii europene la Bucureşti” Parteneri media: 
Igloo, Observator cultural, metropotam.ro, romaniapozitiva.
ro, liternet.ro, modernism.ro.

– „noaptea institutelor culturale” (proiect coordonat în 
2015 de institutul Francez) Parteneri media: Şapte Seri, rFi 
românia, radio românia internaţional.

– „Gala premiilor de excelenţă pentru etnicii români din 
comunităţile istorice”, lansată sub patronajul preşedintelui 
institutului cultural român, un demers aflat la prima ediţie, 
ce vizează recunoaşterea personalităţilor şi proiectelor 
marcante din comunităţile româneşti de dincolo de 
graniţele ţării, din vecinătatea româniei şi Balcani. Parteneri 
media: tVr 2, tVr internaţional, agerpres, Observator 
cultural, Historia, radio românia cultural, radio românia 
internaţional, radio românia actualităţi, agentiadecarte.
ro, romaniapozitiva.ro, romanian Global news. Gala a fost 
înregistrată integral de tVr şi programată să fie difuzată în 
data de 26 ianuarie 2016 (de la ora 19:00, la tVr 2 şi tVr HD, 
şi de la 22:00, la tVri).

–„artDialog”, proiect conceput sub forma unor interviuri cu 
public, la care au participat artişti de mare prestigiu alături 
de colegii lor mai tineri din domeniul filmului, regiei de teatru, 
artelor plastice şi muzicii clasice. Parteneri media: Observator 
cultural, Igloo, radio românia cultural, agentiadecarte.ro,  
romaniapozitiva.ro, yorick.ro, Zeppelin, ziarulmetropolis.ro, 
filmreporter.ro, Ring, societatesicultura.ro, raftulcuidei.ro, 
liternet.ro, cinefan.ro.

– Seriile de ateliere şi concerte desfăşurate în lunile 
august şi septembrie în grădina icr, la al căror succes 
Direcţia comunicare şi it a contribuit atât prin acţiunile 
de promovare specifice, cât şi organizatoric (evidenţa 
înscrierilor, gestionarea orarelor ş.a.). Şi atelierele (de 
pictură şi desen, artă decorativă, scris jurnalistic şi beletristic, 
canto, fotografie), şi concertele s-au bucurat de audienţe 
substanţiale, dovadă a oportunităţii acestei iniţiative de 
punere în valoare a spaţiului institutului. 

– Seria dezbaterilor „avem nevoie de cultură”, lansată în 
luna septembrie, a reunit personalităţi academice şi artistice, 
jurnalişti şi actori culturali în jurul unor teme generice precum 
cultura care ne uneşte şi culturile care ne diferenţiază, cultura 
care se cuvine susţinută şi creativitatea care evoluează 
imprevizibil şi în afara cadrelor formale, prezervarea 
patrimoniului cultural şi deschiderea către prezentul 
polifonic. Pornind de la aceste dualităţi, participanţii la 
dezbaterile din seria lansată de institutul cultural român 
au încercat să răspundă, prin dialog, unei duble interogaţii: 
ce poate face cultura pentru fiecare dintre noi şi ce putem 
face noi, ca societate, pentru cultură.

Direcţia comunicare şi it a organizat, de asemenea, 
deplasarea unor jurnalişti din românia în vederea 
documentării cu privire la proiecte de anvergură derulate de 
icr în străinătate. astfel, un redactor agerpres a luat parte 
la proiectul „Luna George enescu“ la Londra, manifestare 
organizată de icr Londra în luna ianuarie; redactori de la ziarul 
Adevărul, agenţia mediafax şi posturile de televiziune antena 
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de cultură din românia implicaţi în proiecte în afara ţării, 
activitatea institutelor culturale străine din românia ş.a.). au 
fost monitorizate principalele ziare şi reviste în format print, 
precum şi paginile web cu profil mass-media. materialele au 
fost arhivate pe portalul intern al icr.

revista presei a fost actualizată pe parcursul zilei prin ediţii 
suplimentare, în funcţie de apariţiile din mediile online şi 
periodice.

Materiale de promovare

au fost realizate, pentru aproximativ 50 de evenimente/
proiecte derulate de icr, afişe, bannere, flyer-e, invitaţii, 
machete de presă, cover Facebook şi e-bannere. Printre 
acestea, enumerăm cele două programe de predare a 
limbii române adresate cetăţenilor străini (Şcoala de vară 
de la Braşov şi cursurile de limba română de la Bucureşti), 
expoziţii de pictură, evenimente artistice (concerte/teatru/
dans tradiţional), organizate de Direcţia români din afara 
Graniţelor în colaborare cu instituţii de cultură din diaspora 
(cahul, odesa, ismail, cernăuţi) sau evenimente similare din 
Bucureşti, precum expoziţia „costumul popular basarabean“ 
de la muzeul naţional al Satului „Dimitrie Gusti“ sau „Şcoala 
de vară de la arcuş“ pentru liceenii din Basarabia. 

Printre realizările compartimentului Grafică şi it mai figurează 
elementele vizuale pentru mai multe standuri de reprezentare 
a institutului cultural român la târgurile de carte de la Beijing, 
cracovia, precum şi la târgul Gaudeamus de la Bucureşti. 
au fost concepute grafic şi tipărite afişe de lansare a unor 
volume/albume realizate sub egida icr, precum Războiul 
cel Mare. Fotografia pe frontul românesc 1916–1919, O 
lume văzută de la Ierusalim, George Enescu. Muzicianul de 
geniu în imagini, Descriptio Danubii. Hărţile Dunării în patru 
secole de cartografie etc. tot în cadrul compartimentului 
de resort au fost realizate variante de roll-up şi banner de 
promovare şi reprezentare a icr în ţară şi străinătate (pentru 

1 şi Digi 24 au fost prezenţi la Festivalul internaţional de la 
Berlin, în luna februarie, reflectând participarea românească 
la acest eveniment; redactori de la revista Observator 
cultural, agenţia mediafax şi postul tVr internaţional au 
relatat despre acţiunile prilejuite de inaugurarea noului sediu 
al icr Lisabona, în luna aprilie; o jurnalistă de la cotidianul.ro 
a participat la vernisajul expoziţiei michael Lassel, desfăşurat 
în luna iunie la sediul consulatului General al româniei de 
la münchen, şi la evenimentele din cadrul „Zilelor culturii 
române la Frankfurt”, organizate de icr Berlin; un jurnalist 
de la ziarul Adevărul a asistat, în iulie, la evenimentele din 
cadrul proiectului „Weekend cultural românesc la mons“, 
iniţiat de icr Bruxelles; manifestările organizate de icr Berlin, 
în august, cu prilejul Festivalului internaţional de literatură de 
la Berlin, au fost reflectate de un redactor al revistei Dilema 
veche; un redactor agerpres a relatat, de la faţa locului, 
despre participarea românească la târgul internaţional de 
carte de la Göteborg, în luna septembrie.    

În cadrul Direcţiei comunicare şi it, cu sprijinul departamentelor 
vizate, au fost formulate şi transmise răspunsuri la solicitările 
adresate de jurnalişti telefonic sau prin e-mail, precum şi la 
solicitări de informaţii şi adrese primite din partea cetăţenilor, 
organizaţiilor neguvernamentale sau a altor instituţii. 
reprezentanţii conducerii sau, după caz, responsabilii de 
proiect au fost puşi în legătură cu jurnaliştii care au solicitat 
declaraţii sau interviuri (cereri frecvente de acest tip fiind 
primite din partea agenţiilor mediafax şi agerpres, a posturilor 
radio românia actualităţi, radio românia cultural, trinitas ş.a.)

Revista presei

a fost realizată şi distribuită zilnic, prin e-mail, pentru personalul 
icr din ţară şi din străinătate, o revistă a presei (tipărite şi 
online), cuprinzând materialele referitoare la activitatea 
institutului cultural român, precum şi alte ştiri şi articole pe 
teme culturale relevante (evenimente semnificative din ţară 
şi internaţionale, informaţii privind diaspora, artişti şi oameni 
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icr Budapesta ş.a). au fost concepute peste 10 tipuri de 
diplome nominale de participare la evenimente precum 
artDialog sau certificate de absolvire adresate cursanţilor 
care au participat la atelierele de traducere literară din 
limba română în limba maghiară, la cursurile de traducători 
în formare sau la cursurile de învăţare a limbii române pentru 
străini (la Bucureşti, Bruxelles ş.a). Serviciul a furnizat machetele 
care au apărut în revistele Observator cultural, Igloo şi 
Lettre Internationale (peste 20 de machete alb-negru sau 
color), simulări şi machete de promovare a unor programe 
icr pe site-ul icr, imagini pentru coverul Facebook ş.a. 
au fost realizate afişe pentru evenimentele din cadrul 
proiectelor „clubul dramaturgilor”, „Festivalul Filmului 
irlandez”, „Ziua limbii române la Graz” şi pentru alte 
evenimente destinate publicului larg, precum concertele 
sau atelierele icr. 

au fost tipărite aproximativ 150 de afişe şi invitaţii pentru 
evenimente. De asemenea, au fost imprimate peste 5.000 
de flyer-e, precum şi invitaţii, cartoline, sticker-e pe diverse 
suporturi.

Pe site-ul icr şi pe reţelele de socializare au fost postate circa 
1.500 de imagini, dintre cele aproximativ 9.000 realizate de 
fotograful mihai cratofil, din cadrul Serviciului Grafică şi it, de 
la 80 de evenimente organizate de icr în cursul anului (la 
sediu şi în alte spaţii din Bucureşti).

Site-uri şi social media

Direcţia comunicare şi it a actualizat site-ul icr, www.icr.ro, 
prin postarea materialelor informative despre evenimentele 
şi proiectele organizate, însoţite de imagini şi elemente 
grafice, precum şi site-ul de vânzare de carte www.e-icr.ro. 

a fost asigurată, de asemenea, prezenţa, prin postări 
regulate, în reţelele de socializare Facebook (cu pagini pentru 
Institutul Cultural Român www.facebook.com/icrBucuresti – 

http://www.icr.ro
http://www.e-icr.ro
http://www.facebook.com/ICRBucuresti
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gestionarea adresei de e-mail comandacarte@icr.ro – 
răspunsuri la diferite întrebări, corespondenţă cu instituţii sau 
persoane interesate să cumpere cărţile icr prin virament 
bancar sau mandat poştal.

Newsletter-ul electronic icr, cuprinzând informaţii despre 
evenimentele organizate în ţară şi despre proiectele majore 
din străinătate, difuzat cu o frecvenţă de cel puţin o ediţie 
săptămânal, a ajuns în luna decembrie 2015 la peste 9.000 
de abonaţi.

Platforma icr permite ca fiecare reprezentanţă din 
străinătate să aibă propriii abonaţi, care să primească 
newsletter în limba pentru care optează. 

14.836 de aprecieri la 31 decembrie 2015, faţă de 12.131 la 
1 ianuarie 2015, Festivalul Filmului European www.facebook.
com/fferomania – 10.743 de aprecieri la 31 decembrie 
2015, faţă de 9.658 la 1 ianuarie 2015, şi Twitter twitter.com/
icrBucuresti – 1.752 de followers la 31 decembrie 2015, faţă 
de 1.389 la 1 ianuarie 2015. Pentru promovarea proiectului 
„noaptea Literaturii europene” a fost organizat un concurs 
pe Facebook (cele mai rapide comentarii au fost răsplătite 
cu premii). 

administrarea librăriei on-line www.e-icr.ro a inclus 
redactarea unor scurte prezentări ale cărţilor  
nou-apărute, scanarea copertelor, prezentarea sumarului 
revistelor, cântărirea volumelor, colaborarea cu Serviciul 
investiţii, achiziţii, Difuzare pentru expedierea coletelor, 

mailto:comandacarte@icr.ro
http://www.facebook.com/ffeRomania
http://www.facebook.com/ffeRomania
https://twitter.com/ICRBucuresti
https://twitter.com/ICRBucuresti
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Alte proiecte

În luna noiembrie a fost lansată noua platformă a 
icr, ce găzduieşte site-urile celor 18 reprezentanţe 
din străinătate şi al centralei, urmând să fie 
finalizate în anul 2016 şi site-urile www.cennac.ro şi  
www.e-icr.ro. noua platformă le oferă vizitatorilor o grafică 
atractivă, cu un raport echilibrat între text şi imagine şi o 
dinamică sporită a navigării. interfaţa dispune de mai multe 
opţiuni, permiţând preluarea automată a formatărilor din 
textele postate, inserarea optimă a fişierelor şi linkurilor audio 
şi video, Seo ş.a. 

Printre evenimentele coordonate la nivelul Direcţiei 
comunicare şi it s-au numărat lansările de carte şi 
amenajarea standului icr la Salonul internaţional de carte 
Bookfest.

În cadrul Direcţiei au fost asigurate, de asemenea, 
redactarea, alegerea conceptului grafic, ilustrarea şi 
trimiterea la tipar a Raportului de activitate ICR pentru anul 
2014.

Răspunsuri la solicitările privind informaţii de interes public

În anul 2015 au fost înregistrate patru solicitări formulate în baza 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public. toate răspunsurile au fost transmise în termenul legal. 

 

http://www.cennac.ro
http://www.e-icr.ro
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– suport it, atât servicii aV cât şi sonorizare, pentru 
evenimentele organizate la sediul institutului cultural român;

– instalarea şi configurarea echipamentelor it folosite de 
utilizatori (calculatoare, tablete, imprimante etc.);

– service pentru echipamentele hardware defecte (înlocuire 
carcase, surse de alimentare, HDD-uri, memorii ram etc.);

– realizarea de actualizări pentru toate aplicaţiile software 
folosite în cadrul institutului cultural român (sisteme de 
operare, aplicaţii antivirus, suita microsoft office, aplicaţii 
specifice de la ministerul Finanţelor Publice ş.a.);

Tehnologia informaţiei

activitatea echipei it a inclus următoarele acţiuni:

a. Servere

– instalarea şi configurarea unui nou server menit să 
deservească noua aplicaţie de comunicare cu filialele 
institutului cultural roman (new WinWin);

– pentru o mai bună securizare a serviciului de e-mail, a 
fost instalată şi configurată soluţia de e-mail anti-spam 
(Symantec messaging Gateway);

– având în vedere creşterea volumului de date din aplicaţia 
contabilă, a fost instalat şi configurat un nou server de baze 
de date, server ce a permis micşorarea timpului de reacţie al 
aplicaţiei în interacţiunea cu utilizatorii;

– pentru un mai bun management al serverelor a fost 
instalată o aplicaţie de monitorizare a acestora, aplicaţie 
ce raportează în timp real, pe e-mail, către echipa de it, 
problemele sau disfuncţionalităţile serviciilor;

– a fost sporit gradul de securitate a datelor, prin actualizarea 
software a soluţiei de back-up (microsoft System center 
DPm);

– administrarea, întreţinerea şi monitorizarea serverelor 
din cadrul institutului cultural român (microsoft Domain 
controlare, microsoft  Hyper-V hosts, microsoft exchange 
Servers, microsoft File Servers, Sharepoint, microsoft threat 
management - Firewall, microsoft SQL Servers, Sintact, 
microsoft WSuS etc.).

b. HelpDesk

Zilnic a fost oferit suport tehnic angajaţilor institutului cultural 
român, asigurându-se astfel  un grad înalt de disponibilitate 
atât a echipamentelor, cât şi a soluţiilor software:
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– dezvoltarea reţelei fizice de date, prin recablare, pentru 
satisfacerea noilor necesităţi apărute.

c. alte activităţi

– lansarea noului site icr.ro, asigurarea legăturii între firma 
dezvoltatoare şi utilizatorii interni;

– realizarea inventarului de mijloace fixe corporale şi 
necorporale (software), propunerea de casare pentru 
diverse echipamente şi programe software;

– asigurarea legăturii cu service-urile de echipamente it;

– realizarea documentaţiilor tehnice în vederea achiziţiei de 
echipamente it;

– reproiectarea şi implementarea de noi conexiuni de 
internet;

– reproiectarea reţelei de date prin cablu, precum şi a 
reţelei wireless.
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DirecŢia  
generală economică

Director general: mariana Drăghici  
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RAPORT PRIVIND EXECUŢIA CHELTUIELILOR BUGETARE

ANGAJATE PENTRU PERIOADA 01.01.2015–31.12.2015

Potrivit legii nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea institutului cultural român, 
republicată, institutul este organizat şi funcţionează ca 
autoritate administrativă autonomă, cu personalitate 
juridică, sub control parlamentar.

institutul are drept scop reprezentarea, promovarea şi 
protejarea culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în străinătate.

institutul are următoarele obiective:

a) stimularea şi promovarea valorilor naţionale ale culturii, 
artei şi ştiinţei;

b) susţinerea circulaţiei valorilor culturii şi ştiinţei dinspre şi 
înspre ţară, consolidarea şi amplificarea, sub diferite forme, 
a relaţiilor cu comunităţile româneşti de peste hotare;

c) favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii şi a 
receptării acestora în spaţiul românesc;

d) susţinerea valorilor „societăţii informaţionale” şi ale 
„societăţii cunoaşterii”;

e) facilitarea dialogului şi a colaborării atât a personalităţilor, 
cât şi a comunităţilor culturale şi ştiinţifice româneşti cu 
parteneri din lumea întreagă;

f) cercetarea şi evaluarea fenomenului cultural naţional şi a 
perspectivelor sale;

g) realizarea de studii, analize, cercetări, proiecte şi programe 
privind accesul la cultură şi educaţie, în parteneriat cu 
instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale;

h) conceperea de proiecte şi dezvoltarea de programe şi 
schimburi cu caracter cultural, artistic, ştiinţific, educativ, 
documentar, singur sau în cooperare cu academia română, 
instituţii guvernamentale, uniuni de creatori, asociaţii 
profesionale, etnice sau religioase, cu alte organizaţii 
neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice din ţară şi 
din străinătate;

i) încurajarea educaţiei tinerilor şi adulţilor în spiritul 
respectului faţă de valorile culturale naţionale şi faţă de 
tradiţiile naţionale;

j) încurajarea creaţiei tinerilor şi stimularea talentelor tinere în 
cultură, ştiinţă şi artă, acordarea de burse pentru studii în ţară 
şi în străinătate, de premii şi diplome, precum şi asigurarea 
altor forme de sprijin material;

k) dezvoltarea de activităţi specifice în beneficiul culturii, al 
civilizaţiei naţionale şi al imaginii româniei în lume;

l) realizarea şi editarea unor lucrări de referinţă din domeniile 
literaturii, artei şi ştiinţei, de opere literare, precum şi de 
publicaţii, singur sau în parteneriat cu instituţii specializate din 
ţară şi din străinătate;

m) realizarea, în parteneriat cu instituţii specializate, publice 
sau private, din românia şi din străinătate, a unor studii, 
analize şi cercetări comparate în vederea elaborării de 
prognoze pentru diferite sectoare ale vieţii sociale şi culturale.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, institutul poate înfiinţa, 
singur sau în asociere, în condiţiile legii, operatori economici 
având caracter lucrativ, asociaţii şi fundaţii şi poate încheia 
convenţii de colaborare cu persoane fizice sau juridice din 
ţară şi din străinătate.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din legea 
nr. 356/2003, bugetul institutului se elaborează pe bază de 
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2015 şi unele măsuri bugetare, publicată în monitorul oficial 
al româniei nr. 806 din data de 29.10.2015, au fost aprobate 
influenţe pozitive în valoare de 2.800.000 lei. astfel, creditele 
bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare 
au fost de 31.000.000 lei.

Din creditele bugetare anuale aprobate la finele perioadei 
de raportare, în valoare de 31.000.000 lei, au putut fi 
efectuate, până la data de 31.12.2015,  angajamente 
bugetare în valoare totală de 29.644.235 lei, reprezentând 
95,63% din valoarea totală a creditelor bugetare definitive 
aprobate pentru anul 2015.

Plăţile efective realizate prin Trezorerie la data de 31.12.2015 
au fost în sumă de 27.683.012 lei, reprezentând 93,38% din 
valoarea totală a angajamentelor bugetare deschise până 
la 31.12.2015.

institutul cultural român, în perioada 01.01.2015–31.12.2015, 
la capitolul 6701 – cultură, recreere şi religie, din creditele 
bugetare aprobate la finele perioadei de raportate în 
valoare de 31.000.000 lei, a efectuat plăţi nete de casă de 
27.658.658 lei, din care suma de 27.683.012 reprezintă plăţile 
efective realizate prin Trezorerie la data de 31.12.2015, 
iar diferenţa de 24.354 lei reprezintă sume recuperate din 
finanţarea bugetară a anilor precedenţi.

La Titlul I „Cheltuieli de personal”, cod indicator 6701 10, din 
valoarea creditelor bugetare definitive aprobate cu această 
destinaţie pentru anul 2015, de 6.518.000 lei, angajamentele 
bugetare efectuate au fost în valoare de 5.737.972 lei, 
reprezentând o execuţie de 88,03%, iar plăţile efectuate au 
fost de 5.716.779 lei. 

La Titlul II „Bunuri şi servicii”, cod indicator 6701 20, din 
valoarea creditelor bugetare definitive aprobate cu această 
destinaţie pentru anul 2015, de 22.405.000 lei, angajamentele 
bugetare care au putut fi efectuate au fost în valoare de 
21.886.201 lei, reprezentând o execuţie de 97,68%, iar plăţile 
efectuate au fost de 19.985.917 lei. 

În cadrul acestui titlu, la articolul bugetar 20.30.30, 
„alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, au fost aprobate 

programe. cheltuielile curente şi de capital ale institutului se 
finanţează integral de la bugetul de stat.

institutul poate reţine şi utiliza, în condiţiile art. 67 din legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, venituri din vânzarea produselor 
editoriale, realizarea de studii, analize şi programe pe bază 
de contracte de cercetare, precum şi din proiecte realizate 
în parteneriat public-privat. Veniturile realizate se utilizează 
pentru finanţarea cheltuielilor cu acţiuni cu caracter ştiinţific 
şi social-cultural.

astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 400 din 27 mai 2015, 
privind aprobarea înfiinţării pe lângă institutul cultural 
român a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, 
publicată în monitorul oficial al româniei nr. 426 din data de 
15 iunie 2015, a fost aprobată înfiinţarea, pe lângă institutul 
cultural român, a unei activităţi finanţate integral din venituri 
proprii, respectiv activitatea pentru valorificarea resurselor 
proprii institutului cultural român. activitatea se încadrează 
la acelaşi capitol bugetar, 67 – Cultură, recreere şi religie, la 
care este  încadrat şi institutul cultural român.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea 
guvernului nr. 400/2015, cheltuielile curente şi de capital care 
se efectuează pentru realizarea activităţii înfiinţate potrivit 
Hotărârii guvernului nr. 400/2015 se finanţează integral din 
veniturile proprii.

conform prevederilor din legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
institutul cultural român întocmeşte situaţii financiare anuale 
însoţite de „Declaraţia de conformitate”, ce se depun la 
ministerul Finanţelor Publice, în termen de 50 de zile de la 
închiderea exerciţiului financiar.

Creditele bugetare anuale aprobate iniţial, în anul 2015, 
pentru institutul cultural român, prin legea bugetului de stat 
nr. 186/2014, au fost în valoare de 28.200.000 lei.

 Prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 47 din data de 
23.10.2015, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
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2. Programul 424 – „Acţiuni de promovare a culturii, 
ştiinţei şi civilizaţiei româneşti; Activitate editorială” se 
desfăşoară în parteneriat cu instituţii publice şi organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii profesionale, etnice sau 
religioase, persoane fizice din ţară şi străinătate, având 
ca obiectiv promovarea şi protejarea culturii şi civilizaţiei 
naţionale în ţară şi străinătate, editarea unor lucrări de 
referinţă în domeniile literaturii, artei, istoriei ale autorilor 
români şi din diaspora, editarea unor reviste şi publicaţii în 
limba română sau în limbi străine şi organizarea de târguri 
şi expoziţii de carte. creditele bugetare iniţiale ale acestui 
program au fost de 8.660.000 lei, ajungând la credite 
bugetare definitive de 9.677.000 lei, urmare a rectificării 
bugetare pozitive din luna octombrie 2015, iar plăţile 
efective efectuate au fost în valoare de 8.711.000 lei, ceea 
ce reprezintă o realizare de 90,08%.

3. Programul 553 – „Proiecte şi programe desfăşurate la 
Institutele Culturale Româneşti din străinătate” se desfăşoară 
în parteneriat cu instituţii, organizaţii şi  asociaţii, persoane 
fizice din ţară şi străinătate, având ca obiectiv organizarea 
de manifestări culturale, concerte, expoziţii, spectacole de 
teatru, festivaluri de film, congrese, simpozioane, conferinţe, 
mese rotunde etc. în oraşele în care există reprezentanţe 
ale icr. creditele bugetare iniţiale ale acestui program au 
fost de 9.140.000 lei, ajungând la credite bugetare definitive 
de 9.240.000 lei, urmare a rectificării bugetare pozitive din 
luna octombrie 2015, iar plăţile efective efectuate au fost în 
valoare de 8.018.000 lei, ceea ce reprezintă o realizare de 
86,77%.

4. Programul 554 – „Promovarea produselor şi serviciilor 
culturale româneşti în mediul internaţional şi promovarea 
cooperării culturale” se desfăşoară în parteneriat cu 
instituţiile şi asociaţiile neguvernamentale din ţările unde 
se desfăşoară proiectele respective, având ca obiectiv 
încurajarea cooperării culturale cu scopul de a creşte 
vizibilitatea şi accesibilitatea culturii româneşti pe pieţele 
internaţionale, evidenţierea şi punerea în valoare a culturii 
române în special în ţările Uniunii europene, creşterea 
accesului publicului european la informaţia de interes 
cultural din românia, menţinerea identităţii culturale a 

credite bugetare definitive în valoare de 19.829.800 lei, 
angajamentele bugetare au fost în valoare de 19.442.415 lei, 
reprezentând o execuţie de 98,05% din creditele bugetare 
aprobate pentru acest articol, iar plăţile efectuate au fost în 
sumă de 17.702.802 lei. Din acest articol se efectuează plăţi 
pentru proiecte culturale.

La Titlul XI „Alte cheltuieli”, cod indicator 6701 59, din 
valoarea creditelor bugetare definitive aprobate cu această 
destinaţie pentru anul 2015, de 1.727.000 lei, angajamentele 
bugetare efectuate au fost în valoare de 1.725.274 lei, 
reprezentând o execuţie de 99,90%, iar plăţile efectuate au 
fost de 1.676.021 lei. la acest capitol bugetar s-au realizat 
acţiuni pe proiecte cu caracter ştiinţific şi social-cultural (TPS 
şi Publishing românia), precum şi burse. 

La Titlul XII „Active nefinanciare”, cod indicator 6701 70, din 
valoarea creditelor bugetare definitive aprobate cu această 
destinaţie pentru anul 2015, de 350.000 lei, angajamentele 
bugetare efectuate au fost în valoare de 319.142 lei, 
reprezentând o execuţie de 91,18%, iar plăţile efectuate au 
fost de 304.295 lei. 

activitatea desfăşurată de institutul cultural român este 
o modalitate complementară de atingere a obiectivelor 
strategice ale româniei, alături de iniţiativele externe de 
factură politică şi economică, aceasta derulându-se prin 
cele 5 Programe culturale ale institutului cultural român, 
după cum urmează:

1. Programul 423 – „Educaţie-învăţământ; Acordarea de 
burse pentru studii în ţară şi străinătate, de premii şi diplome” 
se desfăşoară în parteneriat cu instituţii de învăţământ din 
ţară şi din străinătate, având ca obiectiv acordarea de burse, 
introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene, 
ocazia de a lucra într-un mediu artistic internaţional, burse 
pentru perfecţionarea traducătorilor nativi în vederea editării 
şi difuzării în limbi străine a autorilor români. creditele bugetare 
iniţiale ale acestui program au fost de 409.000 lei, ajungând la 
credite bugetare definitive de 459.000 lei, urmare a rectificării 
bugetare pozitive de la sfârşitul lunii octombrie 2015, iar plăţile 
efective efectuate au fost în valoare de 458.000 lei, ceea ce 
reprezintă o realizare de 99,78%.
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românilor din afara graniţelor. creditele bugetare iniţiale 
ale acestui program au fost de 750.000 lei, ele fiind folosite 
prin aprobarea modificării bugetului pe programe la 
suplimentarea altor programe la care au fost identificate 
credite bugetare insuficiente.

5. Programul 587 – „Promovarea culturii scrise” se desfăşoară 
în parteneriat cu editori din ţară şi străinătate, instituţii 
de cultură din ţară şi străinătate, traducători având ca 
obiectiv traducerea şi editarea autorilor români pe piaţa 
internaţională de carte, publicarea şi difuzarea în lume a 
operelor relevante pentru cultura românească, de larg 
interes pentru publicul din străinătate. creditele bugetare 
iniţiale ale acestui program au fost de 318.000 lei, ajungând 
la credite bugetare definitive de 1.268.000 lei, urmare a 
rectificării bugetare pozitive din 29 octombrie 2015, iar plăţile 
efective efectuate au fost în valoare de 1.218.000 lei, ceea 
ce reprezintă o realizare de 96,06%.

Informaţii privind politicile contabile adoptate de Institutul 
Cultural Român

contabilitatea institutului cultural român este organizată şi 
condusă în conformitate cu prevederile legii contabilităţii 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale ordinului mFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
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CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE – VENITURI
la data de 31.12.2015

  -lei-

Denumirea indicatorilor Cod
Prevederi 
bugetare 

anuale iniţiale

Prevederi bugetare 
definitive 

Drepturi constatate                         
Încasări 
realizate

Stingeri pe 
alte căi decât 

încasări

Drepturi 
constatate de 

încasatTotal, din 
care:

din anii 
precedenţi

   din anul     
curent

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL 
VENITURI 000110 0 500,000 67,158 0 67,158 67,158 0 0

I.VENITURI CURENTE 0002/10 0 500,000 67,158 0 67,158 67,158 0 0

C.VENITURI NEFISCALE 2900/10 0 500,000 67,158 0 67,158 67,158 0 0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 
SERVICII 3300/10 0 500,000 67,158 0 67,158 67,158 0 0

VENITURI DIN PRESTĂRI DE 
SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 3310 0 500,000 67,158 0 67,158 67,158 0 0

Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi 3310/50 0 500,000 67,158 0 67,158 67,158 0 0
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CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE – CHELTUIELI
la data de 31.12.2015

Capitolul 67 01 -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod Credite de 
angajament

Credite bugetare

Angajamente
bugetare

Angajamente
legale

Plăţi
efectuate

Angajamente
legale de plătit

Cheltuieli
efectiveanuale aprobate  

iniţial

anuale 
aprobate 
la finele 

perioadei 
de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

CHELTUIELI - BUGET DE STAT 5001 28,200,000 31,000,000 29,644,235 28,846,491 27,658,658 1,187,833 28,473,974

CULTURĂ, RECREERE ŞI 
RELIGIE 6701 28,200,000 31,000,000 29,644,235 28,846,491 27,658,658 1,187,833 28,473,974

Alte servicii în domeniile 
culturii, recreerii şi religiei 6701 50 28,200,000 31,000,000 29,644,235 28,846,491 27,658,658 1,187,833 28,473,974
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CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE – CHELTUIELI
la data de 31.12.2015 (Tabel partea ÎNTÂI)

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN 29644235 28846491
0 0 0

-lei-

B 1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8
 TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84) 6701 28.200.000 31.000.000 29.644.235 28.846.491 27.658.658 1.187.833 28.473.974

      CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 6701 01 27.850.000 30.650.000 29.349.447 28.559.304 27.378.717 1.180.587 28.162.433

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 6701 10 5.718.000 6.518.000 5.737.972 5.737.802 5.716.779 21.023 5.874.043

Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) 6701 10.01 4.558.000 5.449.400 4.755.940 4.755.770 4.734.747 21.023 4.817.274

Salarii de bază 6701 10.01.01 4.360.000 4.717.400 4.533.047 4.533.047 4.533.047 0 4.594.551

Indemnizații de delegare 6701 10.01.13 163.000 663.000 159.776 159.776 159.776 0 159.776

Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 6701 10.01.15 15.000 12.000 6.117 5.947 0 5.947 5.947

Alocații pentru locuințe 6701 10.01.16 20.000 57.000 57.000 57.000 41.924 15.076 57.000

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06) 6701 10.03 1.160.000 1.068.600 982.032 982.032 982.032 0 1.056.769

Contribuții de asigurări sociale de stat 6701 10.03.01 850.000 761.000 710.557 710.557 710.557 0 746.648

Contribuții de asigurări de șomaj 6701 10.03.02 20.000 24.100 21.795 21.795 21.795 0 22.281

Contribuții de asigurări sociale de sănătate 6701 10.03.03 220.000 247.000 233.505 233.505 233.505 0 238.813

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 6701 10.03.04 5.000 8.500 7.567 7.567 7.567 0 7.738

Contribuții pentru concedii si indemnizații 6701 10.03.06 65.000 28.000 8.608 8.608 8.608 0 41.289

TITLUL II.  BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 6701 20 20.655.000 22.405.000 21.886.201 21.096.367 19.985.917 1.110.450 20.563.255

Bunuri și servicii  (cod 20.01.01 la 20.01.30) 6701 20.01 1.332.000 1.295.300 1.202.000 1.196.924 1.094.578 102.346 1.196.924

Furnituri de birou 6701 20.01.01 160.000 219.000 218.913 218.018 197.793 20.225 218.018

Materiale pentru curățenie 6701 20.01.02 22.000 27.000 26.999 26.999 26.372 627 26.999

Încălzit, iluminat și forța motrică 6701 20.01.03 175.000 206.000 206.000 206.000 199.599 6.401 206.000

Apă, canal și salubritate 6701 20.01.04 20.000 22.000 21.900 21.900 20.920 980 21.900

Carburanți și lubrifianți 6701 20.01.05 70.000 68.300 68.250 68.250 56.062 12.188 68.250

Piese de schimb 6701 20.01.06 25.000 35.000 31.619 31.619 30.114 1.505 31.619

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6701 20.01.08 410.000 273.000 249.949 249.949 214.139 35.810 249.949

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 6701 20.01.30 450.000 445.000 378.370 374.189 349.579 24.610 374.189

Reparații curente 6701 20.02 300.000 8.000 0 0 0 0 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01 la 20.05.30) 6701 20.05 50.000 33.000 22.483 22.483 21.321 1.162 22.483

                                          CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de 31.12. 2015

        Capitol 67 01  Subcapitol 50

DENUMIREA INDICATORILOR*) Cod indicator Credite de 
angajament

Credite bugetare

Angajamente 
bugetare

Angajamente 
legale Plăți efectuate Angajamente 

legale de plătit
Cheltuieli 
efectiveanuale 

aprobate 
inițial

anuale 
aprobate la 

finele 
perioadei de 

raportare
A

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN 29644235 28846491
0 0 0

-lei-

B 1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8
 TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84) 6701 28.200.000 31.000.000 29.644.235 28.846.491 27.658.658 1.187.833 28.473.974

      CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 6701 01 27.850.000 30.650.000 29.349.447 28.559.304 27.378.717 1.180.587 28.162.433

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 6701 10 5.718.000 6.518.000 5.737.972 5.737.802 5.716.779 21.023 5.874.043

Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) 6701 10.01 4.558.000 5.449.400 4.755.940 4.755.770 4.734.747 21.023 4.817.274

Salarii de bază 6701 10.01.01 4.360.000 4.717.400 4.533.047 4.533.047 4.533.047 0 4.594.551

Indemnizații de delegare 6701 10.01.13 163.000 663.000 159.776 159.776 159.776 0 159.776

Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 6701 10.01.15 15.000 12.000 6.117 5.947 0 5.947 5.947

Alocații pentru locuințe 6701 10.01.16 20.000 57.000 57.000 57.000 41.924 15.076 57.000

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06) 6701 10.03 1.160.000 1.068.600 982.032 982.032 982.032 0 1.056.769

Contribuții de asigurări sociale de stat 6701 10.03.01 850.000 761.000 710.557 710.557 710.557 0 746.648

Contribuții de asigurări de șomaj 6701 10.03.02 20.000 24.100 21.795 21.795 21.795 0 22.281

Contribuții de asigurări sociale de sănătate 6701 10.03.03 220.000 247.000 233.505 233.505 233.505 0 238.813

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 6701 10.03.04 5.000 8.500 7.567 7.567 7.567 0 7.738

Contribuții pentru concedii si indemnizații 6701 10.03.06 65.000 28.000 8.608 8.608 8.608 0 41.289

TITLUL II.  BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 6701 20 20.655.000 22.405.000 21.886.201 21.096.367 19.985.917 1.110.450 20.563.255

Bunuri și servicii  (cod 20.01.01 la 20.01.30) 6701 20.01 1.332.000 1.295.300 1.202.000 1.196.924 1.094.578 102.346 1.196.924

Furnituri de birou 6701 20.01.01 160.000 219.000 218.913 218.018 197.793 20.225 218.018

Materiale pentru curățenie 6701 20.01.02 22.000 27.000 26.999 26.999 26.372 627 26.999

Încălzit, iluminat și forța motrică 6701 20.01.03 175.000 206.000 206.000 206.000 199.599 6.401 206.000

Apă, canal și salubritate 6701 20.01.04 20.000 22.000 21.900 21.900 20.920 980 21.900

Carburanți și lubrifianți 6701 20.01.05 70.000 68.300 68.250 68.250 56.062 12.188 68.250

Piese de schimb 6701 20.01.06 25.000 35.000 31.619 31.619 30.114 1.505 31.619

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6701 20.01.08 410.000 273.000 249.949 249.949 214.139 35.810 249.949

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 6701 20.01.30 450.000 445.000 378.370 374.189 349.579 24.610 374.189

Reparații curente 6701 20.02 300.000 8.000 0 0 0 0 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01 la 20.05.30) 6701 20.05 50.000 33.000 22.483 22.483 21.321 1.162 22.483

                                          CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de 31.12. 2015

        Capitol 67 01  Subcapitol 50

DENUMIREA INDICATORILOR*) Cod indicator Credite de 
angajament

Credite bugetare

Angajamente 
bugetare

Angajamente 
legale Plăți efectuate Angajamente 

legale de plătit
Cheltuieli 
efectiveanuale 

aprobate 
inițial

anuale 
aprobate la 

finele 
perioadei de 

raportare
A
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B 1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8A
Alte obiecte de inventar 6701 20.05.30 50.000 33.000 22.483 22.483 21.321 1.162 22.483

Deplasări, detașări, transferări  (cod 20.06.01+20.06.02) 6701 20.06 410.000 482.000 477.567 475.151 472.208 2.943 475.151

Deplasări interne, detaşări, transferări 6701 20.06.01 60.000 50.000 49.395 46.979 44.036 2.943 46.979

Deplasări în străinătate 6701 20.06.02 350.000 432.000 428.172 428.172 428.172 0 428.172

Cărți, publicații și materiale documentare 6701 20.11 50.000 42.000 41.850 41.850 30.539 11.311 41.850

Consultanță și expertiză 6701 20.12 2.000 0 0 0 0 0 0

Pregătire profesională 6701 20.13 20.000 8.400 8.355 8.355 8.355 0 8.355

Protecția muncii 6701 20.14 60.000 60.000 59.203 59.163 50.283 8.880 59.163

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.30) 6701 20.30 18.431.000 20.476.300 20.074.743 19.292.441 18.308.633 983.808 18.759.329

Reclamă și publicitate 6701 20.30.01 1.000 0 0 0 0 0 0

Protocol și reprezentare 6701 20.30.02 30.000 55.000 40.828 40.828 32.595 8.233 40.828

Chirii 6701 20.30.04 600.000 591.500 591.500 591.500 573.236 18.264 591.500

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 6701 20.30.30 17.800.000 19.829.800 19.442.415 18.660.113 17.702.802 957.311 18.127.001

TITLUL  X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) 6701 59 1.477.000 1.727.000 1.725.274 1.725.135 1.676.021 49.114 1.725.135

Burse 6701 59.01 409.000 459.000 458.978 458.839 458.021 818 458.839

            Acțiuni cu caracter științific și social-cultural 6701 59.22 1.068.000 1.268.000 1.266.296 1.266.296 1.218.000 48.296 1.266.296

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 6701 70 350.000 350.000 319.142 311.541 304.295 7.246 311.541

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 6701 71 350.000 350.000 319.142 311.541 304.295 7.246 311.541

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 6701 71.01 350.000 350.000 319.142 311.541 304.295 7.246 311.541

Maşini, echipamente și mijloace de transport 6701 71.01.02 80.000 162.000 160.000 153.022 146.522 6.500 153.022

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 6701 71.01.03 120.000 90.000 79.442 79.319 78.760 559 79.319

Alte active fixe 6701 71.01.30 150.000 98.000 79.700 79.200 79.013 187 79.200

6701 84 -24.354 -24.354 -24.354 0 0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) 6701 85 0 0 -24.354 -24.354 -24.354 0 0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 6701 85.01 -24.354 -24.354 -24.354 0 0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 6701 85.01.03 0 0 -24.354 -24.354 -24.354 0 0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL 
CURENT (cod 85)

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE – CHELTUIELI
la data de 31.12.2015 (Tabel partea A doUA)

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN 29644235 28846491
0 0 0

-lei-

B 1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8
 TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84) 6701 28.200.000 31.000.000 29.644.235 28.846.491 27.658.658 1.187.833 28.473.974

      CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 6701 01 27.850.000 30.650.000 29.349.447 28.559.304 27.378.717 1.180.587 28.162.433

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 6701 10 5.718.000 6.518.000 5.737.972 5.737.802 5.716.779 21.023 5.874.043

Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) 6701 10.01 4.558.000 5.449.400 4.755.940 4.755.770 4.734.747 21.023 4.817.274

Salarii de bază 6701 10.01.01 4.360.000 4.717.400 4.533.047 4.533.047 4.533.047 0 4.594.551

Indemnizații de delegare 6701 10.01.13 163.000 663.000 159.776 159.776 159.776 0 159.776

Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 6701 10.01.15 15.000 12.000 6.117 5.947 0 5.947 5.947

Alocații pentru locuințe 6701 10.01.16 20.000 57.000 57.000 57.000 41.924 15.076 57.000

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06) 6701 10.03 1.160.000 1.068.600 982.032 982.032 982.032 0 1.056.769

Contribuții de asigurări sociale de stat 6701 10.03.01 850.000 761.000 710.557 710.557 710.557 0 746.648

Contribuții de asigurări de șomaj 6701 10.03.02 20.000 24.100 21.795 21.795 21.795 0 22.281

Contribuții de asigurări sociale de sănătate 6701 10.03.03 220.000 247.000 233.505 233.505 233.505 0 238.813

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 6701 10.03.04 5.000 8.500 7.567 7.567 7.567 0 7.738

Contribuții pentru concedii si indemnizații 6701 10.03.06 65.000 28.000 8.608 8.608 8.608 0 41.289

TITLUL II.  BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 6701 20 20.655.000 22.405.000 21.886.201 21.096.367 19.985.917 1.110.450 20.563.255

Bunuri și servicii  (cod 20.01.01 la 20.01.30) 6701 20.01 1.332.000 1.295.300 1.202.000 1.196.924 1.094.578 102.346 1.196.924

Furnituri de birou 6701 20.01.01 160.000 219.000 218.913 218.018 197.793 20.225 218.018

Materiale pentru curățenie 6701 20.01.02 22.000 27.000 26.999 26.999 26.372 627 26.999

Încălzit, iluminat și forța motrică 6701 20.01.03 175.000 206.000 206.000 206.000 199.599 6.401 206.000

Apă, canal și salubritate 6701 20.01.04 20.000 22.000 21.900 21.900 20.920 980 21.900

Carburanți și lubrifianți 6701 20.01.05 70.000 68.300 68.250 68.250 56.062 12.188 68.250

Piese de schimb 6701 20.01.06 25.000 35.000 31.619 31.619 30.114 1.505 31.619

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6701 20.01.08 410.000 273.000 249.949 249.949 214.139 35.810 249.949

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 6701 20.01.30 450.000 445.000 378.370 374.189 349.579 24.610 374.189

Reparații curente 6701 20.02 300.000 8.000 0 0 0 0 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01 la 20.05.30) 6701 20.05 50.000 33.000 22.483 22.483 21.321 1.162 22.483

                                          CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de 31.12. 2015

        Capitol 67 01  Subcapitol 50

DENUMIREA INDICATORILOR*) Cod indicator Credite de 
angajament

Credite bugetare

Angajamente 
bugetare

Angajamente 
legale Plăți efectuate Angajamente 

legale de plătit
Cheltuieli 
efectiveanuale 

aprobate 
inițial

anuale 
aprobate la 

finele 
perioadei de 

raportare
A
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II. CONSTATĂRI

1. Legalitatea şi conformitatea operaţiunilor patrimoniale 
finanţate din alocaţia bugetară pe anul 2015
calitatea de ordonator principal de credite este asigurată 
de preşedintele institutului cultural român (icr), conform 
legii nr. 356/2003, republicată.
evidenţa contabilă în gestionarea resurselor bugetare este 
conformă cu prevederile legii nr. 82/1991 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
reglementările contabile emise prin ordine ale mFP pentru 
perioada de referinţă.
operaţiunile patrimoniale se regăsesc în conturi sintetice 
şi analitice distincte şi se reflectă în contul de execuţie 
bugetară, conform politicilor contabile utilizate sub 
responsabilitatea managementului economic.
 În baza contabilităţii de angajamente, icr 
evidenţiază în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, 
respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor 
prevederi legale sau contractuale.
Bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară au fost 
întocmite în baza datelor înregistrate în evidenţa contabilă 
sintetică şi analitică şi în balanţele de verificare, respectându-
se prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.

evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare este 
în acord cu principiile contabile, respectiv: principiul 
continuităţii, principiul permanenţei metodelor, principiul 
prudenţei, principiul exerciţiului, principiul necompensării, 
principiul pragului de semnificaţie.

Situaţiile financiare s-au întocmit pe baza datelor din 
balanţele de verificare a conturilor sintetice şi analitice, 
conturilor de credite repartizate, plăţilor nete de casă, 
cheltuielilor bugetare şi disponibilităţilor băneşti, după 
înregistrarea tuturor operaţiunilor economico-financiare din 
anul de referinţă.

Din verificările efectuate asupra bilanţului contabil, asupra  
contului de execuţie bugetară şi asupra celorlalte documente 
anexate la acesta a rezultat că au fost respectate corelaţiile 
necesare.

RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN
conformitatea şi regularitatea privind gestionarea alocaţiei 
bugetare pe anul 2015 
prin contul de execuţie Bugetară

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE MISIUNII DE AUDIT

Scopul acţiunii de audit public intern: 

evaluarea conformităţii şi regularităţii privind gestionarea 
alocaţiei bugetare pe anul 2015 prin contul de execuţie 
bugetară la data de 31.12.2015. 

obiectivele auditului:
– legalitatea, conformitatea şi regularitatea operaţiunilor 
patrimoniale finanţate din alocaţia bugetară pe anul 2015;
– situaţia finanţărilor obţinute, deschise şi utilizate, conform 
destinaţiilor;
– sistemul de control intern;
– termenele de întocmire, depunere şi publicare ale 
situaţiilor financiare.

Baza legală: 
– legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
– omFP nr. 252/2004 pentru aprobarea codului privind 
conduita etică a auditorului intern.

Perioada auditată: 01.01.2015–31.12.2015

Documente şi materiale examinate: 
– angajamente bugetare;
– bugetul rectificat definitiv şi anexe;
– situaţia cheltuielilor curente pe destinaţii;
– situaţia cheltuielilor de capital;
– contul de execuţie bugetară;
– alte documente privind gestionarea alocaţiei bugetare.
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3. Sistemul de control intern
managementul icr a elaborat şi implementat un sistem 
de control intern aplicabil pentru a asigura atingerea 
obiectivelor strategice, protejarea patrimoniului, fiabilitatea 
şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale.
cadrul de desfăşurare a controlului intern specializat se 
desfăşoară prin:
– control managerial efectuat de către conducătorii cu 
responsabilităţi în gestionarea şi valorificarea alocaţiei 
bugetare;
– controlul Financiar Preventiv Propriu, exercitat de către 
persoane împuternicite cu atribuţii specifice în acest 
domeniu, prin ordin al preşedintelui icr;
– inventarierea anuală a conturilor aferente alocaţiei 
bugetare;
– controlul permanent delegat al ministerului Finanţelor 
Publice (mFP) pentru monitorizarea operaţiunilor financiare 
privind gestionarea anuală a alocaţiei bugetare.
Sistemul de control intern este completat de controlul extern, 
realizat de curtea de conturi a româniei.

4. Termenele de întocmire, depunerea şi publicarea situaţiilor 
financiare
contul de execuţie bugetară pentru anul 2015 este elaborat, 
semnat de persoanele împuternicite şi aprobat în limitele 
termenelor şi ale prevederilor legale.
Depunerea se face la ministerul Finanţelor Publice, conform 
omFP nr. 82/ 26.01.2016, revenind ca obligaţie în sarcina 
Direcţiei generale economice.
În conformitate cu legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, icr întocmeşte situaţii financiare anuale, 
însoţite de declaraţia de conformitate, ce se depun la mFP 
la termenele stabilite prin lege, de la închiderea exerciţiului 
financiar.

III. CONCLUZII

contul de execuţie bugetară al icr la 31.12.2015 este 
elaborat în conformitate cu omFP nr. 82/26.01.2016 şi cu 
legea nr. 82/1991, republicată, reflectând prevederile şi 
realizările în domeniul gestionării alocaţiei bugetare.

Datele înscrise în situaţiile financiare anuale sunt în 
concordanţă cu valorile înregistrate în conturile din balanţele 
de verificare lunare. 

Înregistrarea în conturile de bilanţ a cheltuielilor aferente 
s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 
cu Planul de conturi pentru instituţiile publice şi cu instrucţiunile 
de aplicare a acestuia.

Soldurile iniţiale şi finale din balanţa de verificare anuală 
corespund cu cele înscrise în activul şi pasivul bilanţului 
încheiat la datele de referinţă.

cheltuielile realizate s-au preluat corect din balanţa de 
verificare în contul de rezultat patrimonial întocmit la data 
de 31.12.2015.

există certificarea Trezoreriei privind corectitudinea datelor 
înregistrate în bilanţ, respectiv a Fluxurilor de trezorerie.

Întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare s-a încadrat în 
termenele stabilite.

2. Situaţia finanţărilor obţinute, deschise şi utilizate conform 
destinaţiilor
Prin legea Bugetului de Stat nr. 186/2014, icr a avut alocate 
iniţial pentru anul 2015 credite bugetare repartizate de la 
bugetul de stat în valoare de 28.200.000 lei.
În cursul anului 2015 au avut loc rectificări bugetare, valoarea 
finală a creditelor bugetare alocate icr pentru exerciţiul 
financiar al anului 2015 a fost de 31.000.000 lei
Din creditele bugetare anuale aprobate la finele perioadei 
de raportare, în valoare de 31.000.000 lei, au putut fi 
efectuate, până la data de 31.12.2015,  angajamente 
bugetare în valoare totală de 29.644.235 lei, reprezentând 
95,63% din valoarea totală a creditelor bugetare definitive 
aprobate pentru anul 2015.

Plăţile efective realizate prin Trezorerie la data de 31.12.2015 
au fost în sumă de 27.683.012 lei, reprezentând 93,38% din 
valoarea totală a angajamentelor bugetare deschise până 
la 31.12.2015.
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nu s-au depistat depăşiri ale creditelor bugetare stabilite prin 
bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat rectificativ (atât pe 
capitole, cât şi pe subcapitole, titluri, articole şi alineate).

Plăţile efectuate s-au încadrat în creditele bugetare alocate.

contul de execuţie bugetară prezintă sub toate aspectele 
semnificative poziţia financiară a icr la 31.12.2015, 
performanţa financiară şi fluxurile de numerar pentru 
exerciţiul încheiat.
 
Opinia auditorului: 
icr prezintă un grad rezonabil de încredere în ceea 
ce priveşte conformitatea şi regularitatea întocmirii 
documentaţiei aferente contului de execuţie bugetară 
la data de 31.12.2015, precum şi în ceea ce priveşte 
managementul şi controlul intern asimilat asupra gestionării 
alocaţiei bugetare.
răspunderea pentru realitatea şi corectitudinea datelor şi 
informaţiilor de conţinut prezentate auditului intern revine 
conducerii Direcţiei generale economice a icr.  

 

contul de execuţie bugetară a fost întocmit la partea de 
venituri pe capitole şi subcapitole, iar la partea de cheltuieli, 
pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, conform 
clasificaţiei bugetare aprobate.
Sumele din bugetul aprobat, prevăzute la partea de 
cheltuieli, au reprezentat limite maxime în cadrul cărora 
s-au efectuat plăţile. 

contul de execuţie bugetară s-a întocmit pe baza datelor 
preluate din rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor de 
disponibil, care corespund cu cele din conturile deschise în 
Trezorerie sau la bănci, după caz.

Trimestrial, la depunerea bilanţului, s-au întocmit contul de 
execuţie a bugetului instituţiei – cheltuieli şi, începând cu 
trimestrul al iii-lea, contul de execuţie a bugetului instituţiei 
– venituri.

conducerea şi organizarea evidenţei plăţilor de casă şi 
a cheltuielilor efective finanţate din bugetul aprobat pe 
perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 au fost făcute pe structura 
clasificaţiei bugetare (capitole, articole bugetare), conform 
legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
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