
DIRECȚIA PROGRAME INTERNE
Maeștri ai artei vizuale românești și poveștile lor, 

în reprezentanțele ICR  

Proiectul „Maeștri ai artei vizuale  românești 
și  poveștile lor“,  derulat de Institutul  Cultural 
Român în parteneriat cu Fundația Centrul 
Cultural Art Society, a  continuat în această 
săptămână cu difuzarea unor materiale video 
despre pictorii Octav Băncilă (12 decembrie), 
Nicolae Dărăscu (13 decembrie), Ion Theodo-
rescu-Sion (14 decembrie), Nicolae Vermont (15 
decembrie), Theodor Aman (16 decembrie), Re-
gina Maria (17 decembrie) și Victor Brauner (18 
decembrie) pe canalele de comunicare ale ICR. 
Informațiile despre parcursul artistic al picto-
rilor, stiluri de creație, povești personale și lu-
crări au fost  atent selectate de echipa Art Soci-
ety. Materialele au fost distribuite și în rețeaua 
reprezentanțelor ICR. 

 „1989. Jurnalul unei Revoluții”, documentar despre puterea 
poporului din stradă 

Documentarul „1989. Jurnalul unei Revoluții”, re-
gizat de Carmen Lidia Vidu, a fost prezentat în 
premieră miercuri, 16 decembrie, pe canalele 
de comunicare ale Teatrului Național „I. L. Cara-
giale” din București și ale Institutului Cultural 
Român, precum și pe cele ale reprezentanțelor 
din străinătate. De asemenea, filmul documen-
tar va avea premiera TV sâmbătă, 19 decembrie. 
Filmul este un produs cultural realizat exclusiv 
pentru mediul online și televiziune, producție a 
Teatrului Național din București care pornește 
de la spectacolul de teatru documentar „Jur-
nal de România. 1989”, regizat de Carmen Lidia 
Vidu, și care a avut premiera la Sala Amfiteatru 
a TNB în iulie 2020. Evenimentul este un hibrid 
cultural adaptat vremurilor pe care le trăim. 
Proiectul este realizat din elemente de film, 
teatru, platou de televiziune, videomapping, fil-
mare aeriană.

CENTRUL NAȚIONAL AL CĂRȚII
Peste 100 de volume semnate de autori români 

vor fi traduse în 2021 prin TPS 

Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Gabriela 
 Adameșteanu, Gabriel Chifu, Matei Vișniec, Ta-
tiana Țîbuleac și Aura Christi sunt câțiva din-
tre autorii ale căror opere vor beneficia de 
traducerea și publicarea în spațiul european 
și internațional, cu sprijinul Institutului Cultural 
Român, în anul 2021. Toate proiectele editori-
ale se vor desfășura prin programele Transla-
tion and Publication Support Programme (TPS) 
și Publishing Romania, din cadrul direcției ICR 
Centrul Cărții. În 2021, un număr record de 119 
volume românești vor fi traduse și promovate 
internațional, atât prin parteneri editoriali, cât 
și prin cele 18 reprezentanțe ale ICR din lume. 
Comparativ cu anii precedenți, numărul cărților 
traduse aproape că s-a dublat.

Nouă apariție la Editura ICR:, „Literatura română modernă 
* Partea I: Premise, începuturi: 1780-1860” 

„ L i t e r a t u r a 
română  modernă 
* Partea I:  Premise, 
începuturi: 1780-
1860”, autor Mir-
cea Anghelescu, 
este noul volum 
apărut în cadrul 
Editurii  Institutului 
Cultural Român 
semnalat pe pa-
gina oficială de 
Facebook. „Cartea 
de față prezintă 
ca un tot organic 
literatura română 
de la sfârșitul sec. 
XVIII până după 
prima jumătate 
a sec. XIX, perio-
ada cea mai difi-
cilă, a transformării unei culturi scrise de tip 
mitico-evenimențial (cronicarii, predicatorii și 
autorii de texte morale) într-una modernă, in-
fluențată direct de lecturile și traducerile din 
 literatura europeană a epocii”, a declarat au-
torul. Mircea Anghelescu este un cercetător 
 literar, critic literar, filolog, istoric literar, pale-
ograf și pedagog. A fost profesor doctor la 
 Facultatea de Litere a Universității București. În 
decembrie 2011 a fost declarat de către Senatul 
Universității din București profesor emerit.

BIROUL EUNIC
Studiile în străinătate în contextul actual, 

la EUNIC MIXERS 

A opta discuție din cadrul seriei EUNIC MIXERS 
s-a desfășurat miercuri, 16 decembrie, pe pagi-
na de Facebook a EUNIC România. EUNIC MIXERS 
#8 s-a concentrat pe explorarea unor răspun-
suri referitoare la oportunitățile de studii în Eu-
ropa în vremurile pandemiei. Întrebările care 
au ghidat discuția desfășurată în limba engleză 
au fost: „Ce oportunități de studii în străinătate 
există în context de pandemie? Cum arată vi-
itorul studiilor în străinătate? La ce ne putem 
aștepta pentru 2021?”. Invitații ultimului dialog 
al seriei i-a avut ca invitați pe Nigel Bellingham, 
director al British Council Romania, Frédéric 
Beaumont din partea Institutului Francez, Mi-
chael Jaumann, director DAAD Romania. 

ICR BERLIN
Sonata Pathétique, interpretată în cheie jazz de Teodora 

Enache Brody și Călin Grigoriu 

Vocalista Teodo-
ra Enache Bro-
dy și chitaristul 
Călin Grigoriu au 
prezentat joi, 17 
decembrie, în 
premieră mon-
dială, pe pagina 
de Facebook a 
ICR Berlin, vari-
anta jazz, vocală, 
a Sonatei Pathé-
tique de Ludwig 
van Beethoven, cu 
ocazia celebrării 
a 250 de ani de la 
naşterea marelui 
compozitor ger-
man. Evenimentul 
„From Classical 
To Jazz – Homage to Beethoven”, înregistrat 
în Stadttheater Rheinbach, a fost transmis de 
 Institutul Cultural Român de la Berlin, fiind difu-
zat și pe site-ul televiziunii germane www.muxx.
tv. La 17 decembrie 1770 a fost botezat Ludwig 
van Beethoven, această zi devenind, la nivel 
internațional, data oficială a venirii pe lume a 
marelui compozitor. Sonata pentru pian nr. 8 în 
C minor Op. 13, cunoscută și ca Sonata Pathé-
tique, este una dintre compozițiile celebre ale 
lui Beethoven. 

Recital al pianistului Cristian Niculescu, la 100 de ani 
de la înființarea Societății Compozitorilor Români

Pianistul Cristian Niculescu a susținut un recital 
cu muzică românească pentru pian compusă 
în ultimii 100 ani, pentru a marca 100 de ani de 
la înființarea Societății Compozitorilor Români, 
actuala Uniune a Compozitorilor și Muzicologilor 
din România. Evenimentul a fost difuzat pe pa-
gina de Facebook a ICR Berlin marți, 15 decem-
brie. Programul a reunit lucrări de George Enes-
cu, Pascal Bentoiu, Dan Dediu, Cornel Țăranu și 
Myriam Marbe. Anul acesta s-au împlinit 100 de 
ani de la înființarea Societății Compozitorilor 
Români, inițiativă ce i-a aparținut etnomuzico-
logului Constantin Brăiloiu și care aduna artiştii 
independenţi din domeniul creaţiei muzicale 
sub protecția unei entităţi care să-i reprezinte.

„LAST CHRISTMAS (of Ceaușescu)“ – 
o căutare seismografică în imagini 

Albumul foto-
grafic „LAST 
CHRISTMAS (of 
Ceaușescu)“ de 
Anton Roland 
Laub, publicat în 
versiune bilingvă 
(GE/EN) la editu-
ra Kehrer Verlag, 
Heidelberg, a fost 
prezentat pe pa-
gina de Facebook 
a ICR Berlin la 14 
decembrie. Car-
tea reprezintă „o 
căutare seismo-
grafică în imagini“, 
care își propune 
să admită între-
bările legate de 
„revoluția furată“ 
din 1989 și să dărâme zidurile tăcerii care, de 
peste 30 de ani, împiedică o procesare justă 
a celor întâmplate. Albumul este coordonat de 
Frizzi Krella şi cuprinde texte de Frizzi Krella și 
Lotte Laub. De asemenea, ICR Berlin a  continuat 
postările din seria #rumänischbildwörterbuch 
(dicţionar de limba română în imagini). 

ICR BRUXELLES
Tezaurul „Cloșca cu puii de aur”, 

prezentat publicului belgian 

Urme ale unor 
a ș e z ă m i n t e 
foarte vechi - zi-
duri ciclopice, 
ceramică dacică, 
bucăţi de vase şi 
de urne funerare, 
ornamente, dar 
cel mai impor-
tant, Tezaurul de 
la Pietroasa „Cloș-
ca cu puii de aur” 
- au fost găsite 
în zona Istriţa, 
 Pietroasa, Buzău. 
Tezaurul „Cloșca 
cu puii de aur”, 
datând din anul 
381 d.H și desco-
perit în 1837, este 
prezentat pe pa-
gina de Facebook a reprezentanței. De aseme-
nea, ICR Bruxelles prezintă anunțul concursul 
„Premiile LSRS pentru Excelență Academică în 
Străinătate”, lansat de  Liga Studenților Români 
din Străinătate, precum și o nouă emisiune 
de mărci poştale Romfilatelia, care îmbină o 
 tematică foarte iubită de colecţionari, „Flori de 
iarnă”. Tot în această săptămână, au fost mar-
cați 95 de ani de la nașterea sculptorului român 
Ovidiu Maitec (1925-2007).

ICR BUDAPESTA
110 de ani de la primul zbor al unui avion cu reacție, 

inventat şi pilotat de Henri Coandă 

Împlinirea a 110 
ani de la primul 
zbor din lume 
al unui avion cu 
reacție, inventat 
și pilotat de Hen-
ri Coandă, aparat 
ce avea să fie 
cunoscut drept 
„biplanul Coandă”, 
a fost marcată 
luni, 14 decem-
brie, pe pagina 
de Facebook a 
reprezentanței. 
De asemenea, ICR 
Budapesta a săr-
bătorit, pe rețele-
le de socializare, 
65 de ani de când 
România a devenit membră a Organizației Nați-
unilor Unite, prin rezoluția A/RES/995 (X).

ICR CHIȘINĂU
Mărturii documentare 

despre căderea comunismului în România

Expoziția „Căderea comunismului în România”, 
realizată în anul 2014 de Institutul Cultural 
Român la Chişinău, în colaborare cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi Muzeul Naţional de Isto-
rie a României, a fost prezentată online joi, 17 
decembrie 2020, pe rețelele de socializare ale 
reprezentanței. Expoziția este alcătuită din 18 
imagini care conțin mărturii documentare, fo-
tografii, texte despre lupta cu comunismul în 
România și despre Revoluția din decembrie 
1989.

ICR ISTANBUL 
Istoricii Alin Ciupală, Metin Omer și Daniel Citirigă, 

despre momente-cheie din istoria relațiilor româno-turce 
 

Proiectul „Diplomație și istorie în relațiile 
 bilaterale româno-turce”  a continuat în 
această săptămână cu prelegeri susținute de 
istoricii: dr. Metin Omer (Universitatea „Ovidius” 
din  Constanţa), conf. dr. Daniel Citirigă (Univer-
sitatea „Ovidius” din Constanța) și prof. dr. Alin 
Ciupală (Universitatea din București). Dr. Metin 
Omer a vorbit despre „Convenția cu privire la 
emigrarea populației turce din România”, la 14 
decembrie, conf. dr. Daniel Citirigă a ales tema 
„Vizite regale la Istanbul: Carol al II-lea şi Mustafa 
Kemal Atatürk”, la 16 decembrie, iar prof. dr. Alin 
Ciupală, a susținut o prelegere despre „Primul 
ambasador al României în Turcia: Vasile Stoica 
(februarie 1939 – martie 1940)”, la 18 decembrie.

Descoperirea României rurale: 
vizite în case tradiționale românești 

Seria de evenimente dedicate celor mai 
 reprezentative muzee etnografice din România, 
din mai multe zone ale țării, a continuat cu 
prezentarea Muzeului Arta Lemnului din Câm-
pulung Moldovenesc, în data de 12 decem-
brie, a Muzeului etnografic în aer liber Golești, 
Argeș, în data de 15 decembrie și a Muzeului 
de Etnografie Brașov, în 17 decembrie. Materi-
alele  video traduse și subtitrate în limba turcă 
au fost postate pe pagina de Facebook și pe 
canalul Youtube ale Institutului Cultural Român 
„Dimitrie Cantemir“ din Istanbul.

Pianista Axia Marinescu a deschis 
seria „Medalioane muzicale de iarnă“ 

Talentul și activitatea muzicală a patru valoroși 
interpreți – pianista Axia Marinescu, violonistul 
Valentin Șerban, violoncelistul Ștefan Cazacu și 
violonistul Gabriel Croitoru – sunt puse în valoare 
de ICR Istanbul prin seria intitulată „Medalioane 
muzicale de iarnă“, lansată la 13 decembrie. 
Seria a debutat cu un recital susținut de pia-
nista Axia Marinescu, „o artistă cu un adevărat 
temperament solistic” (Opera Magazine), care a 
interpretat Burlesque din Pieces  impromptues 
opus 18 de George Enescu. Prezentarea pi-
anistei a fost realizată de muzicologul Oltea 
Șerban-Pârâu. Tot duminică, 13 decembrie, ICR 
Istanbul a postat un articol despre proiectul 
„Kaymak literar cu autori români contempora-
ni”, apărut în revista online EdebiyatDaima.

ICR LISABONA
„Azur de Lisabona”, album bilingv cu texte semnate de 

peste 50 de personalități române 

Albumul bilingv „Azur de Lisabona” / „Azul de 
Lisboa”, realizat de Ambasada României în Re-
publica Portugheză și Institutul Cultural Român 
de la Lisabona, cu sprijinul Fundației Bonte, are 
prezentarea oficială vineri, 18 decembrie. Lan-
sarea albumului are loc pe paginile de Facebook 
ale ICR Lisabona și Ambasadei României în Re-
publica Portugheză. Volumul tipărit la prestig-
ioasa editură Guerra e Paz, în luna noiembrie 
a acestui an, se află deja în cele mai impor-
tante librării din Portugalia. Sub coordonarea 
lui Radu Paraschivescu, albumul reunește texte 
ale unor personalități române care au avut 
prilejul să viziteze în decursul vremii Portugalia: 
diplomați, scriitori, artiști, oameni de teatru sau 
de film. Aceștia au încercat să capteze spiritul 
locului și să-l restituie, cu adaosul sensibilității 
și înțelegerii lor, publicului român și portughez, 
construind astfel o nouă punte de comunicare 
între România și Portugalia.

Șase personalități din mediul cultural şi instituţional 
portughez, premiați la „Amicus Romaniae” 

Ceremonia de acordare a titlurilor onorifice 
„Amicus Romaniae“, aflată la cea de-a XII-a ediţie, 
s-a desfășurat în acest an, în mediul online joi, 
17 decembrie 2020, pe paginile de socializare 
ale ICR Lisabona și ale Ambasadei României în 
Republica Portugheză. Titlul  onorific „Amicus 
Romaniae” a fost instituit în 2009, ca semn al 
recunoştinţei şi aprecierii ICR Lisabona faţă de 
personalităţi din mediul cultural şi  instituţional 
portughez, susţinători ai activităţii Institutului 
de diseminare a valorilor culturii române în 
spaţiul lusitan. Premiații din acest an au fost: 
Mafalda Ferro - Președinte Fundația António 
Quadros, Alberto Laplaine Guimarães - Secre-
tar General al primăriei din Lisabona, António 
Castelbranco - arhitect, profesor la Universita-
tea din Lisbona, José Carlos Calazans - profesor, 
cercetător la Universitatea din Lisbona, Helena 
Mendes  Perreira - curatoare Bienal de Cervei-
ra, Gonçalo Câmara - poet, actor, realizator la 
Smooth Fm. 

ICR LONDRA
Atelier pentru copii: Povești de iarnă 

Un eveniment de Crăciun dedicat copiilor a 
fost organizat de reprezentanța ICR Londra 
sâmbătă, 12 decembrie. „Atelier pentru copii: 
Povești de iarnă” a făcut parte din seria „Library 
on Stage”, proiect ce își propune să atragă cât 
mai mulți cititori către biblioteca ICR Londra. 
Desfășurat online, evenimentul a inclus legenda 
bradului povestită de autoarea Iulia Iordan ca 
punct de plecare pentru a discuta despre alte 
povești frumoase de iarnă și pentru a-i provo-
ca să creeze felicitari de sezon împreună cu 
arhitectele Anastasia Stan și Anca Mihalache. 
Ilustratoarea Mădălina Andronic a lecturat din 
cartea „FIVE SISTERS”, ilustrată de ea și le-a 
oferit copiilor două desene, pentru a le colora.

Recital al pianistei Diana Ichim, 
prezentat online publicului britanic  

Concertul tinerei pianiste Diana Ichim, care 
studiază la Facultatea de Muzică din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov cu renumi-
ta profesoară Stela Drăgulin, a fost difuzat în 
16 decembrie pe canalele de socializare ale ICR 
Londra. Înregistrat pentru reprezentanța ICR 
Londra în sala de concerte a Universității din 
Brașov pe data de 1 octombrie 2020, concertul 
a cuprins trei lucrări de Rachmaninov: Variațiuni 
pe o temă de Corelli, op. 42, 10 Preludii și  Elegie 
op. 3 no. 1. De asemenea, ICR Londra a promo-
vat gala de decernare a premiilor acordate de 
European Film Academy în cadrul căreia filmul 
„Colectiv”, , în regia lui Alexander Nanau, a obținut 
premiul pentru cel mai bun documentar euro-
pean. Filmul a fost lansat în Marea Britanie pe 
20 noiembrie și este disponibil pe majoritatea 
platformelor de video-on-demand.

Desene din cadrul concursului 
„România Desenelor Fericite”, într-un album online 

Albumul cu desenele primite în cadrul concur-
sului „România Desenelor Fericite” organizat 
cu ocazia Zilei Naționale, a fost prezentat joi 17 
decembrie, pe rețelele de socializare ale ICR 
Londra și ale Ambasadei României în Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Copiii 
au fost invitați să facă un desen vesel, care va 
face parte dintr-un albumul electronic ce va fi 
dăruit de Crăciun colaboratorilor ICR Londra. 
Cele mai reușite desene vor participa într-o ex-
poziție în Galeria Brâncuși a ICR Londra organi-
zată în preajma zilei de 1 iunie 2021.  

ICR MADRID
Filmul „Parking” închide 

Festivalul de Film Românesc din Oviedo - LAT

Festivalul Filmului Românesc din Oviedo s-a 
încheiat joi, 17 decembrie, cu proiecția filmului 
„Parking”, regia Tudor Giurgiu. Mai multe detalii 
despre film și Festivalul de fim românesc de 
la Oviedo sunt disponibile pe pagina de Face-
book CineRumano dedicată cinematografiei 
românești, precum și pe contul de Twitter.

Cella Delavrancea și Spiru Haret, în seria „Personalități și 
evenimente relevante ale culturii române” 

În cadrul proiectului de prezentare a unor per-
sonalități și evenimente relevante ale culturii 
române, în această săptămână, au fost aduse 
în atenția publicului spaniol, prin intermediul 
rețelelor de socializare ale ICR Madrid, bio-
grafiile oamenilor de cultură Cella Delavrancea 
și Spiru Haret, subliniind contribuția acestora și 
prestigiul adus culturii române în respectivele 
sfere de activitate. De asemenea, miercuri, 16 
decembrie, a fost marcată semnificația istorică 
a Revoluției române din 1989 printr-un text de 
prezentare a evenimentelor.

S-a lansat Anuarul ICR Madrid 

Anuarul ICR Madrid este un proiect nou al 
ICR Madrid și face parte din strategia de pro-
movare a culturii române în domeniul științific, 
tratând teme din diferite domenii ale culturii 
și intenționează să stabilească o nouă linie 

de cercetare și 
aprofundare în 
 activitatea Insti-
tutului de la Ma-
drid. Totodată 
volumul, gândit ca 
publicație anuală, 
va da spațiu unor 
studii ale  tinerilor 
c e r c e t ă t o r i 
sau viziuni 
 p e r sona l i z a t e 
asupra unor 
teme de interes 
din partea unor 
autori care provin 
din mediul aca-
demic, artistic, 
 instituțional și 
care aduc o con-
tribuție importantă în cunoașterea de aspecte 
noi, mai puțin cunoscute, din cultura română 
sau dezvăluie conexiuni interesante și momente 
relevante din relațiile culturale și diplomatice 
hispano-române. Publicația își propune, toto-
dată, să promoveze activitatea reprezentanței 
ICR Madrid, programele și proiectele majore 
derulate în cursul anului, și va fi pusă la dis-
poziția universităților, bibliotecilor, instituțiilor 
de cultură partenere și a publicului interesat 
de cultura română.

Mesaje ale studenților la încheierea 
cursurilor de limba română 

S-au încheiat cursurile de limba română pen-
tru străini, organizate prin videoconferință, în 
perioada octombrie-decembrie 2020. Cursuri-
le au fost concepute în conformitate cu dis-
pozițiile Cadrului European Comun de Referinţă 
pentru Limbi Străine. Cursanții de la diferitele 
niveluri și-au exprimat părerea cu privire la or-
ganizarea cursurilor de limba română într-o 
serie de înregistrări video, care sunt fi difuzate, 
în luna decembrie, pe canalele de Facebook 
și YouTube ale Reprezentanței ICR Madrid. De 
asemenea, ICR Madrid a prezentat anunțul ofi-
cial al Premiilor Academiei Europene de film, 
EFA, despre câștigarea titlului de cel mai bun 
documentar atribuit filmului „Colectiv”, regia 
 Alexandru Nanau, precum și împlinirea a 75 de 
ani de la intrarea în vigoare a Cartei Națiuni-
lor Unite (24 octombrie 1945) și 65 de ani de la 
 aderarea României la #ONU Națiunilor Unite (14 
decembrie 1955)”.

ICR NEW YORK 
Cufărul Colonelului Cerchez, obiect-simbol 

al luptei pentru independența României  

Sezonul de toamnă al seriei „Istoria României în-
tr-un obiect” s-a încheiat luni, 14 decembrie, cu 
prezentarea „Cufărului de campanie al Colone-
lului Cristodulo Cerchez”, prin intermediul căruia 
a fost evocat unul dintre cele mai importante 
momente care au contribuit la crearea  statului 
român modern, Războiul de  Independență 
din anii 1877-1878. Episodul a fost realizat în 
 colaborare cu Muzeul de Istorie a Moldovei din 
Iași, pe un text al istoricului și curatorului Sorin 
Iftimi. Prezentarea video i-a aparținut istoricu-
lui și curatorului Ioan Iațcu, filmul fiind semnat 
de Mihai Neagu. De asemenea, împlinirea a 65 
de ani de la aderarea României la Organizația 
Națiunilor Unite a foat marcată luni, 14 decem-
brie, prin redifuzarea video-expoziției ”Roma-
nia, a  Commitment to Multilateralism”, realizată 
special pentru această ocazie, în parteneriat 
cu misiunea Permanentă a țării noastre la ONU. 

Unul dintre succesele Battery Dance Festival 2020, 
pe scena Digitală ICR  

Spectacolul coregrafic „Almost”, realizat de ICR 
New York și prezentat în premieră la ediția din 
2020 a Battery Dance Festival, unul dintre cele 
mai îndrăgite festivaluri ale verii new-yorkeze, 
a fost reluat pe rețelele de socializare ale 
 reprezentanței miercuri, 16 decembrie, în  cadrul 
proiectului „Scena digitală ICR”.  Coregrafia îi 
aparține Anei Maria Lucaciu, iar spectacolul 
este interpretat alături de Răzvan Stoian. Re-
gizată și filmată de Tobin Del Cuore, reprezen-
tația s-a bucurat de aprecierile publicului, cei 
doi protagoniști exprimând într-o coregrafie 
modernă lupta pentru supraviețuire în vremuri 
nesigure.

Noi mărturii în campania „140 de ani în 140 de secunde” 

Campania dedi-
cată aniversării a 
140 de ani de pri-
etenie româno- 
americană, pe 
care ICR New 
York o desfășoară 
în  parteneriat 
cu Ambasa-
da României la 
 Washington, cu 
sprijinul uno-
ra dintre cele 
mai impor-
tante organizații 
româno-ameri-
cane, a progra-
mat în această 
s ă p t ă m â n ă 
 video-mărturiile 
realizate de Alfred Moses, fost ambasador al 
SUA în România în perioada 1994-’97, Lucian 
Blaga (Chicago), Mihaela Campion (Chicago), 
Raluca Bucur (Washington, DC), Valentin Feynes 
(Washington, DC), Mariana Cuceu (Chicago), 
Charles Frank (New York) și Rusalina Mincu 
(Chicago). În această perioadă, ICR New York a 
mai publicat, pe toate platformele de care dis-
pune, articole-sinteză despre seriile online al 
căror sezon de toamnă tocmai a luat sfârșit - 
„Voci feminine românești din America de Nord”, 
„Conferințele Feraru Online”, „Seratele Enescu 
Online”, „Vinerea artelor” -, invitând publicul să 
revadă episoadele favorite.

 
ICR PARIS 

Expoziția dedicată cartierului bucureștean 
Vatra Luminoasă are site propriu 

Echipa ICR Paris a anunțat lansarea site-ului 
vatraluminoasa.com, prezentând, ca pandant 
al unei expoziții care nu a putut primi, în con-
textul pandemiei, vizitatorii pe care îi merita, 
elemente virtuale ale viitorului site, încercând 
să dea o altă viață, astfel, exponatelor aflate la 

Paris. Pe pagina de Facebook a ICR Paris s-au 
regăsit și evenimente editoriale, cum ar fi cel al 
apariției unui nou volum din seria Blaga la edi-
tura Jacques André, „Laudă somnului/Eloge du 
sommeil“, în traducerea lui Jean Poncet, dar și 
bucuria aflării că filmul „Colectiv“, al  regizorului 
Alexander Nanau, a fost ales cel mai bun docu-
mentar european al anului. Patrimoniul spiritual 
românesc a fost evidențiat prin postarea unor 
note despre diplomatul Nicolae Titulescu, a 
unor imagini cu castelul Bran sau cu sculptura 
Danaide a lui Constantin Brâncuși. Nu în ultimul 
rând, ICR Paris a semnalat apariția în ziarul 
Adevărul a unui interviu oferit de regizorul Eu-
gen Jebeleanu în seria „Bien Ensemble“. 

ICR PRAGA
Piețe din Europa, fotografiate de Cătălin D. Constantin, 

promovate într-un material video în limba cehă  

Fotografii din cadrul albumului „Piețe din Europa 
și istoriile lor”, realizat de Cătălin D. Constantin, 
au fost cuprinse în cadrul unui material video 
cu subtitrare în limba cehă, sprijinit de Institu-
tul Cultural Român de la Praga. Expozitia video 
este realizată în limba română, cu subtitrare 
în limba cehă, de către lect. univ. dr. Cătălin 
D. Constantin, prodecan al Facultății de Litere 
din cadrul Universității București. Video-ul a 
fost prezentat joi, 17 decembrie 2020 pe cana-
lul youtube al ICR Praga și promovat pe pagina 
de Facebook a reprezentanței. De asemenea, 
reprezentanța ICR la Praga a continuat de-
mersul de promovare a personalităților cul-
turale românești de renume internațional, prin 
 prezentarea pe pagina oficială de Facebook a 
sopranei Anda-Louise Bogza, solista româncă 
de la Opera Națională din Cehia, câștigătoare a 
Premiului Thalia la categoria operă în 2007.

ACADEMIA DI ROMANIA 
Noul număr al revistei „Orizzonti culturali italo-romeni”, 

ediție aniversară 

Apariția ultimului număr al revistei intercul-
turale bilingve „Orizzonti culturali italo-romeni”, 
număr dedicat aniversării a 10 ani de la fond-
area revistei a fost semnalat de Accademia di 
Romania in Roma miercuri, 16 decembrie 2020, 
pe pagina oficială de Facebook. De asemenea, 
publicul a fost invitat să citească articolul intitu-
lat “Un bilancio per il primo decennale Orizzonti” 
semnat de Afrodita Cionchin, fondatoarea re-
vistei dedicate relațiilor culturale italo-române. 
 Imaginea, regăsită în cadrul noului număr al 
revistei, reprezintă lucrarea „Cer Cernere 1” 
(2019) realizată de cunoscutul artist Constan-
tin Flondor, fost decan al Facultății de Arte din 
Timișoara. 

ICR STOCKHOLM
Literatura română contemporană, 

promovată în limba suedeză 

Un fragment din 
romanul „Provi-
zorat” al Gabri-
elei Adamește-
anu, tradus în 
limba suedeză, a 
fost prezentat în 
 cadrul campaniei 
de promovare a 
literaturii române 
contemporane, 
d e s f ă ș u r a t ă 
prin traducerea 
și prezentarea 
unor fragmente 
în limba sue-
deză aparținând 
 câtorva autori 
con temporan i 
români. Frag-
mentul a fost 
prezentat joi, 17 decembrie,pe pagina de Face-
book a reprezentanței. Traducerile vor apărea 
în antologia „SAMTIDA RUMÄNSKA RÖSTER PÅ 
SVENSKA” – från Gabriela Adameşteanu till Ta-
tiana Țîbuleac. De asemenea, ICR Stockholm a 
semnalat recenzia făcută filmului românesc „La 
Gomera”, de către criticul de film, producătorul 
şi jurnalistul norvegian Jan Erik Holst. 

ICR TEL AVIV 
Despre sinagogile din Oradea, 

la primul eveniment din seria „Pagini de istorie” 

O nouă serie de proiecte dedicate sinagogilor 
din România, precum și moștenirii culturale și 
arhitecturale evreiești de pe teritoriul țării noas-
tre, a fost lansată de ICR Tel Aviv joi, 17 decem-
brie, pe pagina de Facebook. Primul eveniment 
le-a fost dedicat sinagogilor din Oradea. Au 
luat cuvântul: Felix T. Koppelmann, Președinte 
al Comunității Evreilor din Oradea, care a vorbit 
despre aspecte din viața comunitară evreias-
că orădeană; Prim Rabinul Shraya Kav, care a 
discutat despre conservarea religiei iudaice și 
practicarea ei la Oradea; Cristian Pușcaș, arhi-
tect, care a prezentat un material despre sina-
gogile orădene din punct de vedere arhitectural 
și structural; Alexandrina și Florian Chelu care 
au prezentat un moment artistic pentru a cele-
bra ultima zi de Hanukah, sărbătoare evreiască. 
Moderatori: Martin Salamon, directorul ICR Tel 
Aviv, alături de Robert Schorr, directorul Depar-
tamentului Cultură din cadrul Federației Comu-
nităților Evreiești din România și al JCC Oradea.

Retrospectivă George Freiberg – exuberanță cromatică și 
forță compozițională 

Expoziția postumă de pictură a artistului George 
Freiberg (n. 1928, România – d. 2017, Israel), găz-
duită de fICR Tel Aviv în perioada 14 decembrie 
2020 - 18 ianuarie 2021, conține o serie de 23 de 
tablouri de diferite dimensiuni, în ulei și acrilic 
pe pânză, precum și schițe. Vernisajul expoziției, 
publicat pe pagina de Facebook a ICR Tel Aviv, în 
data de 15 decembrie, a constat într-un material 
video de prezentare a lucrărilor, realizată de ar-

tistul canadian de origine română Peter Krausz, 
profesor titular la Universitatea din Montréal. 
Materialul video a conținut, de asemenea, o 
 descriere a parcursului profesional și personal, 
făcută de soția artistului, Cora Benador. 

ICR VARȘOVIA 
Bucate rituale pregătite de sărbători și obiceiuri 

alimentare tradiționale, prezentate publicului polonez 

În cadrul proiectului „Sărbători de iarnă în 
tradiția românească“,derulat de ICR Varșovia 
în parteneriat cu Muzeul Național al  Țăranului 
Român, reprezentanța ICR a prezentat în 
această săptămână, în română și polonă, de-
talii despre obiceiuri alimentare, alimente 
 rituale și rețete de sărbătoare românești. Tex-
tul îi aparține lui Carmen Mihalache, cercetător 
la Muzeul Național al Țăranului Român din 
București. Printre subiectele prezentate se 
numără: Postul Crăciunului, colaci, covașă – 
băutură specifică regiunii Moldovei, „pomana 
porcului“, julfa – preparat făcut din sămânță de 
cânepă pisată cu apă și amestecată cu miere, 
colacii, chisăliță – fiertură extrasă din resturi-
le de prune după ce se făcea țuica, precum și 
unele bucate rituale pregătite de sărbători în-
tr-un număr cu semnificație simbolică.

Florin Lăzărescu, cu volumul „Lampa cu căciulă“ 
la „Busola literară“ 

„Lampa cu 
 căciulă“, un volum 
în care autorul 
Florin Lăzăres-
cu, sub aparența 
tonului jucăuș, 
abordează lucruri 
serioase,  uneori 
chiar grave, a 
fost prezen-
tat în această 
săptămână în 
cadrul proiectului 
„Busola literară“. 
Proiectul, gândit 
ca o platformă de 
promovare a scri-
itorilor și volume-
lor încă nedesco-
periți în Polonia, 
expune bilingv 
portofoliul de prezentare a autorului și cărților 
sale pe site-ul și pagina de Facebook ale Insti-
tutului.

IRCCU VENEȚIA 
Mitul Serenissimei și fascinația asupra marilor pictori 

români, într-un documentar inedit 

Documentarul „Mitul Veneției și marii pictori 
români”, realizat de criticul de artă Grigore Ar-
bore Popescu în colaborare cu cercetătoarea 
Roxana Mihaly, este prezentat pe canalele de 
comunicare ale IRCCU Veneția vineri, 18 decem-
brie, de la ora 18.00 (ora Italiei). Proiectul video 
subliniază importanța pe care a avut-o Veneția 
de-a lungul timpului în formarea marilor artiști 
plastici și relevă modul în care s-au lăsat in-
fluențați aceștia, în arta lor, de spectacolul 
perspectivelor surprinzătoare ale dispunerilor 
arhitectonice, de volatilitatea cadrului coloris-
tic și de reflexele lui acvatice. Lucrări dedicate 
Veneției de pictori români importanți, precum 
Theodor Aman, Gheorghe Petrașcu, Nicolae 
Dărăscu sau Eustațiu Stoenescu, sunt „puse 
în ecuație” cu actuala „situație din teren”: în 
materialul video sunt ilustrate operele marilor 
pictori prin imagini al căror unghi vizual este 
probabil același impus de locul unde era așezat 
șevaletul. Proiectul sintetizează și lămurește și 
intenția de fond a ciclului „Veneția văzută de 
marii pictori români”.

Copia Columnei lui Traian a deschis seria 
„Fragmente de istorie italo-română“ 

 

Seria de materiale video intitulată „Fragmente 
de istorie italo-română“, ce reunește  prezentări 
ale unor piese din patrimoniul Muzeului  Național 
de Istorie a României, relevante pentru legă-
turile italo-române, a fost lansată la 15 decem-
brie pe pagina de Facebook și pe canalul You-
tube ale IRCCU Veneţia cu un episod dedicat 
 Copiei Columnei lui Traian. Adăpostită de Muzeul 
Naţional de Istorie a României, copia integrală 
a Columnei traiane realizată între anii 1934-1940 
de meşteri de la Vatican, a fost prezentată de 
dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, arheolog şi 
numismat reputat, expert în istorie antică şi 
medievală, directorul MNIR. Compusă dintr-un 
soclu, un fus, un capitel doric şi având o înălţime 
de aproape 40 m, este considerată un impor-
tant izvor arheologic şi istoric, o reprezentare a 
războaielor daco-romane. 

Petraşcu, Dărăscu, Stoenescu și frumusețea venețiană 
 

În cadrul expoziţiei online „Veneţia şi laguna 
veneţiană în viziunea artiştilor români ai seco-
lului XX“, pe pagina de Facebook şi pe contul 
oficial de Instagram ale IRCCU Veneţia au fost 
expuse trei lucrări de Gheorghe Petraşcu (1872-
1949), provenind din colecţii private, în data de 
14 decembrie, și două noi lucrări în data de 18 
decembrie: una semnată de Eustaţiu Stoenes-
cu (1884-1957), provenind din Colecţia de artă 
a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier din Drobe-
ta-Turnu Severin, și una de Nicolae Dărăscu 
(1883-1959), provenind din colecții private. De 
asemenea, proiectul „Vedere din România”, co-
ordonat de IRCCU Veneția, s-a încheiat pe 15 
decembrie cu o imagine colorizată a statuii lui 
Mihai Viteazul din București, realizată de Jecinci.

ICR VIENA
Concert Horia Maxim și Mihaela Anica, 
cu ocazia Zilei Minorităților Naționale 

Ziua Minorităților Naționale a fost marcată de 
reprezentanța de la Viena cu un moment mu-
zical în interpretarea artiştilor Horia Maxim 
(pian) şi Mihaela Anica (flaut), care au prezen-
tat Drei Romanzen op.94 (three romances op. 
94) de Robert Schumann. Înregistrarea, reali-
zată în parteneriat cu Salonul Bösendorfer din 

Viena, a fost difuzată pe pagina de Facebook a 
reprezentanței joi, 17 decembrie. Horia  Maxim, 
în prezent stabilit la Viena, este un muzician cu 
o apariţie constantă pe scena sălilor de con-
certe, atât ca solist concertist (colaborator al 
majorităţii orchestrelor simfonice din România), 
cât şi ca partener al unor importanţi inter-
preţi români şi străini. Muzician înzestrat cu o 
 mobilitate artistică remarcabilă, Mihaela Anica 
desfăşoară – atât în Austria, ţara sa de adopţie, 
cât şi dincolo de graniţele acesteia – o bogată 
activitate scenică, interpretând, în numeroa-
se recitaluri şi concerte, unele dintre cele mai 
 valoroase lucrări din întreaga creaţie camerală 
şi concertantă dedicată flautului.
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