
ICR BERLIN
Secțiune dedicată regizorului Radu Jude, 

în cadrul Festivalului goEast 

„Portretul goEast”, secțiune dedicată regizoru-
lui Radu Jude din cadrul Festivalul Internațional 
de Film goEast, la care ICR Berlin este  partener 
încă din anul 2009, se desfășoară în perioada 
4-26 august. Astfel, șase  lungmetraje și pa-
tru scurtmetraje ale regizorului român sunt 
proiectate la cinema-ul DFF din  Frankfurt, 
în versiune originală cu subtitrare în limba 
 engleză. Pe pagina de Facebook și pe con-
tul de Instagram ale ICR Berlin a continuat 
și seria cu imagini ilustrative pentru diverse 
 substantive  alături de denumirea acestora în 
limba română, „# rumänischbildwörterbuch” 
permițând  familiarizarea publicului german cu 
noțiuni de limba română. A mai fost distribuit 
articolul în limba germană ,,Ein Gedanke muss 
ätzen wie ein Gifttropfen”, scris de Burkhard 
Reinartz, care analizează principiile filozofice de 
bază a lui Emil Cioran, comparându-l cu per-
sonalități precum cea a lui Friedrich Nietzsche 
și a lui Immanuel Kant.

 
 

EUNIC ROMÂNIA
Pelicule europene, 

proiectate la Festivalul de film Cinemascop

Cea de-a treia ediție a Festivalului de film 
 Cinemascop, sprijinit de ICR prin Biroul EUNIC,  
s-a desfășurat în Grădina de vară din Eforie 
Sud în perioada 1-5 august. Proiectul, inițiat de 
Centrul Ceh, a fost organizat în parteneriat cu 
membrii clusterului EUNIC România.  În fiecare 
seară, au fost proiectate filme europene, prece-
date de un scurtmetraj de animație francez din 
seria „Voci curajoase – femeile care au schim-
bat lumea”. De asemenea, a fost  prezentată  o 
expoziție de fotografie care a adus în prim plan 
povestea festivalului Cinemascop, iar într-un 
cub alb (ETAJ on  wheels) au fost expuse lucrări 
ale unor artiști români.

PARTENERI ICR
Proiecții în aer liber continuă la TIFF 2020 

Festivalul TIFF 2020, care a debutat pe 31  iulie,  
continuă până duminică, 9 august, cu proiecții 
în aer liber, în diverse spaţii culturale din 
Cluj-Napoca şi împrejurimi.  ICR, în  calitate de 
 partener, s-a implicat în organizarea secţiunii 
„Zilelor Filmului Românesc”, compusă din sesi-
uni de prezentare și proiecții de filme  româneşti, 
workshopuri și sesiuni de comunicare. ICR a 
susținut, de asemenea, și editarea şi tipărirea 
unor broşuri despre cinematografia româneas-
că în context internaţional, precum și crearea 
de spoturi, masterclassuri, ateliere de creaţie 
cinematografică. Invitaţii, peste 100 de per-
soane precum distribuitori, producători, direc-
tori de festivaluri, au vizionat filme  românești 
de succes.

200 de liceeni în Festivalul IDEO IDEIS #15

Festivalul IDEO IDEIS, al cărui partener  tradițional 
este ICR, propune, în perioada 5-9 august, un 
program în nouă orașe din țară la care par-
ticipă 200 de liceeni. Manifestările celei de-a 
15 ediții sunt organizate în aer liber sau online  
în Alexandria (orașul tradițional al festivalului), 
Bucureşti, Baia Mare, Botoşani, Buzău, Câmpina, 
Roman, Sibiu şi Timişoara. În cadrul IDEO IDEIS 
sunt realizate transmisiuni live cu spectacole 
de teatru, au loc discuții în Seara Povestito-
rilor.  În cadrul masterclassurilor este progra-
mat și un dialog dintre două generații de actori, 
la care au fost invitați actrița Magda Catone 
și fiul ei, Carol Ionescu. Pentru a sărbători cei 
15 ani de existență a festivalului în Alexandria, 
 vineri, 7 august, are loc un spectacol de teatru, 
„Biblioteca din Alexandria“, regizat de Bogdan 
 Georgescu.

 

 

ICR NEW YORK
Radu Pavel Gheo, în finalul primului sezon 

„Viața de la capăt” 

Al zecelea episod  
al sezonului „Viața 
de la capăt. Scri-
itorii imaginează 
lumea după pan-
demie”, creat de 
ICR New York îm-
preună cu Muzeul 
Național al Litera-
turii Române, l-a 
avut protagonist 
marți, pe 4 au-
gust, pe proza-
torul, eseistul, 
traducătorul și 
jurnalistul cul-
tural Radu Pavel 
Gheo. Fragmente 
de proză scurtă 
semnată de Radu 
Pavel Gheo au fost 
citite în traducerea în limba engleză a Andreei 
Scridon, fiind tratată în cheie umoristică atitu-
dinea scepticului față de realitatea pandemiei 
și „noua realitate” a lumii născute din aceas-
ta. Astfel, una dintre cele mai influente voci din 
literatura română contemporană a încheiat 
primul sezon al seriei de lecturi bilingve.

Muzică românească, 
în recitalul pianistei Dana Ciocârlie 

Un program al pianistei româno-franceze Dana 
Ciocârlie, una dintre personalitățile muzicii con-
temporane românești pe scena  internațională, a 
încheiat joi, 6 august, primul sezon al „ S eratelor 
Enescu Online”. Interpreta a prezentat publi-
cului nord-american un program având mo-
tiv recurent „sunetul clopotelor, un simbol al 
spiritualității românești”. În cadrul „Seratelor 
Enescu Online” au putut fi ascultate compoziții 
semnate de Violeta Dinescu, Horațiu Rădulescu, 
Paul Constantinescu și George Enescu.

 
 

 

ICR PARIS 
Francezii, invitați să descopere limba română 

prin șlagăre

Melodia „Dragostea din tei“ a trupei O-zone 
a fost prezentată de ICR Paris pe pagina de 
Facebook și Instagram, în prima duminică 
a lunii august, în cadrul proiectului „Limba 
română prin muzică/La langue roumaine par 
la musique“. ICR Paris dedică luna august pro-
movării limbii române în rândul publicului său 
francez, într-o manieră ludică și estivală – prin 
 (re) descoperirea câtorva piese de succes, ușor 
de fredonat. Versurile cântecelor pot fi accesate 
prin intermediul unei platforme de traducere 
simultană. De asemenea, ICR Paris a amintit că 
Yves Saint-Laurent a fost primul care a intro-
dus, în 1981, ia românească în prezentările de 
modă și a continuat promovarea unor obiective 
turistice, precum Castelul Bran sau statuia lui 
Decebal de lânga Orșova, dar și a cursurilor de 
limba română pe care le organizează. 

 

ICR BRUXELLES
Masca, de la teatru la pandemie, 

cu profesorul George Banu

Proiectul digital 
„Teatrul în vre-
muri de pand-
emie”, care cu-
prinde o serie de 
trei înregistrări 
video susținute 
de criticul de tea-
tru George Banu, 
aduce în atenția 
publicului un su-
biect foarte dez-
bătut în această 
perioadă: artele 
spectacolului în 
vremuri de pan-
demie. Reîn-
toarcerea măștii 
în spațiul cotidi-
an, dar și relația 
dintre teatru și 
mască sunt temele abordate în primul episod 
prezentat vineri, 7 august, de reprezentanța de 
la Bruxelles. 

Patru artiști contemporani, 
despre spațiul public digital 

Artiștii Maria Brudașcă, Koter Vilmos, Ștefan 
Rusu și Mihai Iepure-Gorski au realizat lucrări 
de artă contemporană adaptate la tranzitarea 
promovării culturale din spațiul real în spațiul 
online, în cadrul proiectului „Reînscrierea - Serie 
de intervenții artistice în spațiul public digital”. 
De la abordări bazate pe gesturi minimaliste și 
comentarii vizuale despre problemele actuale 
până la reflecții legate de schimbarea peisajului 
orașului, lucrările celor patru artiști, prezentate 
pe rețelele de socializare ale ICR Bruxelles joi, 6 
august,  redau experiențe individuale încărcate 
de emoție.

                   
 

 

ICR LISABONA
Portrete imaginare ale scriitorului Fernando Pessoa 

Proiectul „Interferențe româno-portugheze”, 
prezentat pe rețelele de socializare ale ICR 
 Lisabona, cuprinde o serie de proiecte care ex-
plorează similitudinile, zonele de convergenţă 
şi afinităţile între cultura română și cea por-
tugheză. Postările au debutat joi, 6 august, cu 
prezentarea expoziţiei „Desenându-l pe Fernan-
do Pessoa“, desfășurată în anul 2014 la Muzeul 
memorial „Casa Fernando Pessoa” din Lisabona 
și itinerată în 2015, în orașele Portalegre și Re-
dondo. Expoziția a reunit lucrări de grafică şi 
pictură, reprezentând portrete imaginare ale lui 
Fernando Pessoa, în viziunea unor importanţi 
artişti plastici din România. Expoziția a putut fi 
vizitată și la sediul ICR Lisabona în luna martie 
2019.

Gastronomia românească, 
prezentată publicului lusitan

Reunite sub titlul „Gusturi și tradiții  românești”, 
ICR Lisabona și Ambasada României în Republi-
ca Portugheză au inițiat un proiect online care 
continuă promovarea tradițiilor  românești, 

 axându-se pe 
arta culinară, 
gusturile și obi-
ceiurile gastro-
nomice  specific 
românești. Astfel, 
în perioada 7 – 
30 august, este 
realizată o serie 
de postări video, 
având ca pro-
tagoniști români 
care locuiesc 
în Portugalia. 
 Î n r e g i s t r ă r i l e 
prezintă rețete 
românești într-o 
manieră colorată 
și atractivă, inspi-
rate din bucătăria 
tradițională. Prima rețetă postată pe rețelele 
de socializare ale reprezentanței este o salată 
de vinete, prezentată de antreprenoarea Alina 
Zaharia, care a reușit în ultimii ani să dezvolte, 
în orașul în care locuiește (Porto), o afacere cu 
specific gastronomic vegan, „Greenalyn”, mizând 
pe rețete tradiționale românești, la prepararea 
cărora folosește ingrediente bio și organice.

           

 

ICR ISTANBUL 
Lectură dintr-un roman semnat de Cristian Teodorescu 

Poetul turc Ismail Cem Doğru a susținut o lectură 
din romanul „Șoseaua Virtuții. Cartea  Câinelui“ 
de Cristian Teodorescu în  cadrul proiectului 
„ Randevu cu literatura română contemporană” 
din data de 1 august. Pe lângă  activitatea po-
etică, Ismail Cem Doğru coordonează reviste-
le literare Aksisanat și Yıldız Tozu și adminis-
treză portalul de literatură  Aksisanat. Poetul 
a  prezentat opera autorului român, punând 
 accent pe importantele premii  obținute. Proiec-
tul online face parte din strategia ICR Istanbul 
de promovare a literaturii române contempo-
rane traduse în limba turcă.

Portret coregrafic al dansatoarei Lizica Codreanu 

Proiectul video „Lizica Codreanu – o reconstitu-
ire”, producție 2020 a Centrului Național al Dan-
sului București, a fost prezentat de ICR Istanbul, 
în perioada 4-7 august, pe pagina de Facebook, 
în seria de acțiuni culturale de promovare în 
spațiul turc a unor personalități românești sau 
de origine română. Lizica Codreanu (1901, Bu-
curești – 1993, Louveciennes), dansatoare și 
coregrafă de origine română, apropiată a gru-
purilor de avangardă din Paris, a revoluţionat 
într-o carieră fulgerătoare codurile dansului de 
la începutul secolului XX.

Artista Mirela Trăistaru, 
despre „O poveste din Nepos” 

Proiectul expozițional de cercetare și creație „O 
poveste din Nepos”, al artistei Mirela  Trăistaru, 
este prezentat într-un material video de ICR 
 Istanbul, în perioada 7-10 august, pe site și pe 
rețelele de socializare. Prezentarea online, cu 
subtitrare în limba turcă, îi aparține autoarei 
expoziției. Artista vorbește despre lucrările de 
pictură pe pânză ce înfățișează istoria propriei 
familii – străbunicii, bunicii, părinții, copiii și  copiii 
acestora, folosind pictural modele tradiționale 
și simbolice, precum Pomul Vieții, Pasărea, Cru-
cea, Floarea Vieții, Fereastra, Poarta.

  

  

ICR TEL AVIV
Lumea formelor ascunse, 

în fotografiile lui Vladi Alon

Expoziția de fotografie „Pareidolia – înțelesuri 
ascunse” a artistului israelian de origine română 
Vladi Alon poate fi vizitată în Galeria Institutului 
Cultural Român de la Tel Aviv în perioada 3-31 
august. Vernisajul a avut loc online, pe pagina de 
Facebook, prin postarea unui material video în 
care artistul a prezentat lucrările sale în dialog 
cu Cleopatra Lorințiu, director adjunct al ICR Tel 
Aviv. Fotografia lui Vladi Alon dezvăluie o lume 
a formelor ascunse în pete, resturi  ruginite, 
trunchiuri de copaci, ziduri de ipsos, resturi de 
afișe rupte și texturi din lemn. Pareidolia este 
 tendința de a interpreta un stimul vag ca fiind 
ceva cunoscut de observator, precum formele 
sau fețele ce apar în nori.

Scurtmetrajul „Cadoul de Crăciun”, 
la „Cafeneaua Românească 

Ediția din 4 august a programului „Cafeneaua 
Românească” a fost dedicată scurtmetraju-
lui „Cadoul de Crăciun”, câștigător al  Premiului 

Academiei Europene de Film 2019. După 
 prezentarea filmului, pe pagina de Facebook a 
reprezentanței ICR din Israel a avut loc o se-
siune de Q&A live, cu participarea regizorul 
Bogdan Mureșanu, a actorilor Ioana Flora și 
Luca Toma, și a criticului israelian de film Iris 
 Lackner.  Moderator: Martin Salamon, directorul 
ICR Tel Aviv. Publicul israelian s-a arătat foarte 
interesat de tematica filmului, prin comentarii, 
mulți dintre cei prezenți amintindu-și de mo-
mentele din decembrie 1989, când au urmărit 
îndeaproape cele ce se petreceau în România.

Versuri de Nichita Stănescu și Ana Blandiana, 
în proiectul „Poezia bate pandemia” 

Ediția a doua a campaniei online de  poezie 
românească „Poezia bate pandemia” a  continuat 
în această săptămână cu texte de Nichita 
Stănescu, Adrian Popescu, Andrei Dósa, Ilarie 
Voronca, Andrei Tudor, Sebastian  Reichmann, 
Ana Blandiana, Barbu Nemțeanu, Beniamin 
Fundoianu și Max Blecher. Poeziile au fost in-
terpretate de actori ai Teatrului Karov din Tel 
Aviv: Elad Konfino, Naomi Ben Assa, Pazit Yaron 
Minkowsky, Roi Mashiach, Michael Lerner, Iftach 
Rave, Naama Shalom Amiel și Yoav Sadowsky. 
Proiectul este curatoriat de actorii Martin 
 Blumenfeld și Yoav Sadowsky.

   

 

ICR VARȘOVIA 
Jebeleanu, despre întâlnirea cu Brâncuși 

Întâlnirea scriitorului Eugen Jebeleanu cu oc-
togenarul Brâncuși, la Paris, la data de 13 oc-
tombrie 1956, când sculptorul se afla în ultimul 
an din viață – Brâncuși s-a stins la 16 martie 
1957 – este prezentată de ICR Varşovia în  cadrul 
proiectului online „Discuții la Masa Tăcerii. 
Brâncuși portretizat de contemporanii săi“. Po-
trivit însemnărilor sale, reproduse în volumul 
„O discuție la Masa tăcerii“ de Romulus Rusan, 
 scriitorul Eugen Jebeleanu a ajuns împreună cu 
soția, pictorița Florica Cordescu, și Colomba Vo-
ronca, în atelierul din Impasse Ronsin, unde au 
fost primiți de Brâncuși, grav bolnav, dar care 
încă mai găsea motive să glumească. Deși 
 imobilizat, Brâncuși este același oltean mucalit, 
bucuros de apropieri cu oameni și amintiri din 
regiunile natale.

Cartea săptămânii: „Toate bufnițele“ de Filip Florian 

Filip Florian este 
cel mai tradus 
autor român 
contemporan în 
limba polonă. Re-
centa apariție din 
Polonia, „Toate 
bufnițele“, în 
 traducerea Ra-
dosławei Janows-
ka-Lascar, a fost 
prezentată în 
proiectul „Cartea  
săptămânii”, în-
soțită de salutul 
video al autorului, 
adresat publicului 
polonez, la data 
de 6 august. In-
egalabilul poves-
titor Filip Florian 
invită cititorii la lectura unui roman seducător 
despre prietenie, maturizarea în România și, 
desigur, despre bufnițe. 

Pianista Clara Prager, la Bacewicz International Summer 
Music Academy din Łódź 

Artista din 
R o m â n i a 
 participă, cu spri-
jinul ICR Varșo-
via, la Bacewicz 
I n t e r n a t i o n a l 
Summer Music 
Academy ( BISMA), 
desfășurată la 
Academia de 
Muzică „ Grażyna 
și  Kiejstut 
 Bacewicz” din 
Łódź, în  perioada 
2-8 august. În 
programul de 
m a s t e r c l a s s , 
Clara Prager lu-
crează individu-
al cu reputatul 
pianist Michel 
 Beroff, în cadrul academiei de vară oferind și 
două recitaluri, cu lucrări de Leopold Godowski, 
Dinu Lipatti și Robert Schumann. De asemenea, 
ICR Varșovia a promovat proiecția documen-
tarului „Acasă, my home”, regia Radu Ciorniciuc, 
la Festivalul Filmului și Artei „Dwa Brzegi / Two 
Riversides” (1-9 august 2020, Kazimierz Dolny – 
Janowiec nad Wisłą), film câștigator al Premiu-
lui pentru Cel mai bun Documentar la Festivalul 
Internațional de Film de la Cracovia (iunie 2020).

  

IRCCU VENEȚIA 
 Principatele Dunărene, 

în hărți de secol al XVIII-lea

Două hărţi din secolul al XVIII-lea, realizări 
reprezentative ale şcolii cartografice germane, 
sunt prezentate de IRCCU Veneția pe Facebook 
și Instagram la data de 7 august. Harta arealului 
dunărean şi balcanic realizată de Johann Baptist 
Homann (1664–1724) a fost tipărită la Nürnberg 
în 1720 și se află astăzi într-o colecție privată. 
Cea de a doua hartă, purtând semnătura lui To-
bias Conrad Lotter (1717–1777), ilustrează bazinul 
mediteranean, inclusiv cel pontic, și a apărut 
la Augsburg în 1770, făcând astăzi parte din 
Colecţia cartografică a Bibliotecii Universităţii 
din Helsinki. Importanţa acestei hărţi a Medit-
eranei pentru istoria spaţiului românesc este 
dată de reprezentarea Principatelor Dunărene 
ca parte integrantă a Creştinătăţii, aflată în 
conflict cu Imperiul Otoman, și a Transilvaniei 
ca unitate administrativ-teritorială distinctă în 
cadrul Imperiului Habsburgic.

Veneția, în viziunea a șase pictori români 

În cadrul expoziţiei 
online „Veneţia şi 
laguna veneţiană 
în viziunea artiş-
tilor români ai 
secolului XX“ 
au fost prezen-
tate, în această 
s ă p t ă m â n ă , 
tablouri sem-
nate de  Gheorghe 
Petraşcu (1872-
1949), Elena 
Popea (1879-
1941) și Ştefan 
 Popescu (1872-
1948), provenind 
din colecţia de 
artă  modernă 
a Muzeului 
 Municipiului Bu-
cureşti, precum și o lucrare semnată de Pe-

tre Achiţenie (1929-2006), din colecţia Muzeu-
lui „Ţării Crişurilor“ din Oradea. Sunt lucrări 
 reprezentative pentru pictura peisagistică 
românească, având ca temă Veneţia şi laguna 
veneţiană. De asemenea, în cadrul proiectului 
„Veneția văzută de marii pictori români“, au fost 
expuse două lucrări provenind de la Muzeul 
de Artă din Constanța, semnate de Gheorghe 
Petrașcu (1872-1949) și Nicolae Dărăscu (1883-
1959). 

             
 

ICR LONDRA
Concert de chitară clasică 

susținut de Mihai Cincă

Stagiunea mu-
zicală estivală 
a  continuat 
s ă p t ă m â -
na aceasta cu 
 recitalul chitaris-
tului Mihai Cinca, 
difuzat pe rețe-
lele de socializa-
re ale ICR Londra 
pe 6 august. Din 
program au făcut 
parte compozi-
tori români, bri-
tanici și  spanioli 
precum Cipri-
an Porumbescu, 
John Dowland, 
Francisco Tarrega 
și Joaquin Turina. 
Mihai Cinca este 
absolvent al Royal College of Music din Londra 
și câștigător a numeroase premii la concursuri 
din România, Serbia și Marea Britanie.

 
 

 

ICR MADRID 
Un volum de Marta Petreu este „lectura de luni”

Cartea „Apocalipsi 
segons Marta / 
Apocalipsa după 
Marta. Antologia 
poètica” de Mar-
ta Petreu, tradusă 
în limba catalană 
de Xavier Mon-
toliu Pauli și Jana 
Balacciu Matei, 
publicată de edi-
tura Associació 
Pont del Petro-
li, Poesia (2019), 
a fost prezen-
tată săptămâna 
aceasta, în cadrul 
rubricii literare, 
pe rețelele de so-
cializare ale ICR 
Madrid. Materialul 
video publicat a fost realizat de D. Sam Abrams, 
autorul prologului, poet, traducător, critic literar 
și eseist.
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