
1 MARTIE. Cuvinte și imagini cu șnur alb-roșu, 
de la creativitatea românească pentru lumea întreagă

Sărbătoarea Mărțișorului a fost marcată în 
rețeaua reprezentanțelor Institutului Cultural 
Român din străinătate prin organizarea unor 
ateliere pentru copii, difuzarea unor filme docu-
mentare, prin prelegeri susținute de specialiști 
etnologi, sociologi, antropologi, printr-o serie 
de „cărți poștale digitale” semnate de perso-
nalități ale culturii române – cuvinte care sa 
aducă speranță, energie primăvăratică si bu-
curie, benzi desenate, spectacol video, prezen-
tarea unei colecții de mărțișoare realizate din 
porțelan și ceramică. Reprezentanțele ICR de la 
Bruxelles, Istanbul, Lisabona, Londra, New York, 
Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varșovia 
și Veneția au promovat în mediul online tradiția 
Mărțișorului.
Mărțișorul a fost inclus pe Lista Patrimoniului 
Imaterial al Umanității (UNESCO) în anul 2017, cu 
titlul „Practici culturale asociate zilei de 1 Mar-
tie“, într-un dosar comun cu Republica Moldova, 
Bulgaria și Macedonia de Nord.

ICR BRUXELLES
Atelier de mărțișoare pentru copii 

Un atelier de creație realizat cu participarea 
unui grup de copii din cadrul comunității româ-
nești din Belgia a fost propunerea ICR  Bruxelles 
de Ziua Mărțișorului. Evenimentul a avut loc la 
1 martie, în parteneriat cu secția Lingvistică ro-
mână de la Școala Europeană nr. 4 Bruxelles 
(EEB4).Workshop-ul a inclus realizarea unor 
mărțișoare, lucrările rezultate fiind expuse în 
școală, astfel încât toți elevii să poată intra în 
contact cu această veche tradiție. De aseme-
nea, o serie de postări ale Ambasadei României 
în Regatul Belgiei referitoare la Mărțișor au fost 
preluate pe pagina de Facebook a reprezen-
tanței, printre care „Istoria Mărțișorului”, „A Gift 
to You, my Dear Friend”, precum și o postare 
a viceprim-ministrului și ministrului de Externe 
al Belgiei, Sophie Wilmès, bucuroasă că poartă 
mărțișorul primit de 1 martie.

ICR ISTANBUL și ICR PRAGA
Prelegere susținută de acad. Sabina Ispas 

despre semnificațiile Mărțișorului 

Acad. Sabina Ispas, director al Institutului de Et-
nografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Aca-
demiei Române, a susținut o prezentare video 
cu tema „Mărțișor – tradiție și simbol“, distribui-
tă pe paginile de Facebook ale reprezentanțelor 
ICR Istanbul (cu traducere în limba turcă) și ICR 
Praga. Au fost aduse în discuție semnificațiile 
purtării mărțișorului pe întreaga durată a lu-
nii martie, acest fascinant element identitar al 
culturii tradiționale celebrând primăvara. Acad. 
Sabina Ispas este autoarea a numeroase studii, 
cărți și articole de specialitate: „Flori dalbe de 
măr. Din poezia obiceiurilor de iarnă“ (1987), „Po-
vestea cântată. Studii de etnografie și folclor“ 
(2001), „Cultură orală și informație transcultu-
rală“ (2003), „Colinda tradițională românească. 
Sens și simbol“ (2007), „Mărțișorul și relațiile lui 
cu timpul sacru/ The Mărțișor (Marthishor) and 
Its Relationships with the Sacred Time“ etc. De 
asemenea, este președintele Comisiei Naționa-
le pentru salvgardarea patrimoniului cultural 
imaterial.

ICR LISABONA
Povestea Mărțișorului, 

într-o retrospectivă, pentru publicul lusitan - PATRAT

Mărțișorul a fost 
celebrat anul 
acesta, în format 
online, de ICR Li-
sabona și Amba-
sada României în 
Republica Portu-
gheză, printr-un 
material video 
realizat de echipa 
reprezentanței de 
la Lisabona, dis-
tribuit la 1 martie 
pe platformele de 
socializare ale ce-
lor două instituții. 
Au fost prezenta-
te obiceiuri și da-
tini românești de 
1 martie, semnifi-
cația Mărțișorului, 
precum și imagini cu tradiționalul program de 
ateliere de creație, derulat de ambasadă și ICR 
Lisabona în anii anteriori, împreună cu profeso-
rii și elevii cursului de limbă cultură și civilizație 
românească din Portugalia. Materialul video s-a 
încheiat cu o expoziție virtuală care a cuprins 
unele dintre cele mai reușite mărțișoare reali-
zate în anii trecuți de micii participanți.

ICR LONDRA
Film despre tradiția Mărțișorului, 

realizat de UNESCO 
 

Filmul „Practici culturale asociate zilei de 1 mar-
tie în Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, 
Republica Moldova și România”, produs de 
UNESCO, au fost prezentate publicului brita-
nic de reprezentanța ICR Londra, pe pagina de 
 Facebook, la 1 martie.

ICR NEW YORK
Mărțișorul, într-un episod al seriei 

„Geografiile tradiției”

Povestea Mărțișorului – un simbol important 
al dragostei, purității și înnoirii, inclus în patri-
moniul UNESCO – și a sărbătorilor asociate ve-
nirii primăverii în România și Statele Unite au 
fost prezentate publicului american, la 1 martie, 
într-un nou episod al seriei „Geografiile tradi-
ției”, recent lansată pe pagina de Facebook a 
reprezentanței ICR New York. „Geografiile tra-
diției” este un proiect de promovare a culturii 
tradiționale românești, care pune în valoare 
sărbătorile naționale, în oglindă cu sărbători-
le tradiționale americane, și este desfășurat în 
parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Ro-
mân și muzeele de etnografie din Cluj, Sibiu și 
Timișoara. Episodul dedicat Mărțișorului a fost 
realizat de sociologul Ciprian Voicilă (text), vide-
ograful Dragoș Popa (filmare și montaj), fiind 
prezentat de Geanina Simion.

ICR PARIS
Pif și Hercule 

au adus un mărțișor publicului francez 

Primăvara a so-
sit la Paris vesti-
tă de mărțișorul 
realizat în exclu-
sivitate pentru 
reprezentanța 
de aici de către 
desenatorul lui 
Pif, Mircea Ara-
pu. Creatorul de 
benzi desenate 
a creat, special 
pentru ICR Paris, 
portrete ale cu-
noscutelor sale 
personaje – Pif, 
Hercule, Placid, 
Muzo, fantoma 
Arthur – care au 
adus mesajul 
Mărțișorului pur-
tând șnurul roșu-alb, într-un material video cre-
at de reprezentanță. Proiectul ICR Paris a venit 
în contextul în care revista Pif reapare în Fran-
ța din luna ianuarie a acestui an, fiind salutată 
de presa franceză. Pif, Hercule, Placid, Muzo, 
fantoma Arthur, personaje mitice recreate de 
Arapu de-a lungul îndelungatei sale activități 
în Franța, s-au întâlnit într-un desen realizat în 
exclusivitate pentru publicul ICR Paris, prezen-
tat pe canalele de comunicare la 1 martie.

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA
#cuvântdemărțișor de la 30 de personalități 

ale culturii române 

„Cuvinte alese și oferite în dar de personalități 
ale culturii române”, eveniment online realizat 
cu ocazia sărbătoririi zilei de Mărțișor și dedi-
cat publicului din Italia, a constat în realizarea 
și publicarea unei colecții de 30 de „cărți poș-
tale digitale” semnate de personalități ale cul-
turii române. În perioada 1-8 martie, cele 30 de 
personalități oferă publicului, în loc de obiecte 
cu șnur alb si roșu, cuvinte care sa aducă spe-
ranță, energie primăvăratică si bucurie. Printre 
cei care au acceptat invitația Accademia di Ro-
mania se numără: Ana Blandiana, Mircea Căr-
tărescu, Dana Ciocârlie, Chris Simion-Mercuri-
an, Denisa Comănescu, Comunitatea La Blouse 
Roumaine, Maia Morgenstern, Marta Petreu și 
Matei Vișniec. Cel de-al doilea proiect propus 
de Accademia di Romania a fost un film, reali-
zat în parteneriat cu Muzeul Național al Satului 
„Dimitrie Gusti” din București, dedicat obiceiu-
rilor culturale practicate cu ocazia sosirii pri-
măverii și celebrării Mărțișorului, prezentat la 1 
martie, pe pagina de Facebook. De asemenea, 
reprezentanța a promovat expoziția virtuală 
„Mărțișor – Legenda primăverii”, care a reunit 
creațiile realizate de 61 de profesori și elevii lor 
din Italia, Spania, Belgia și România.

ICR STOCKHOLM
Cercetător etnograf și meșter popular, 

despre tradițiile de Mărțișor 

Un documentar subtitrat în limba suedeză, des-
pre tradițiile legate de mărțișor din România, a 
fost difuzat de ICR Stockhom, la 1 martie, pe 
canalele de comunicare. Cercetătorul etnograf 
Doina Ișfănoni și meșterul popular Luminița 
 Voica au vorbit despre tradițiile de mărțișor, iar 
materialul video a ilustrat confecționarea măr-
țișoarelor, precum și prezentarea obiceiurilor 
cu care românii întâmpină primăvara. Proiec-
tul a fost realizat în parteneriat cu Ambasada 
României în Regatul Suediei și cu Institutul de 
Etnografie si Folclor „C. Brăiloiu”. Inițial, șnurul 
împletit – un fir roșu și unul alb – era confecțio-
nat de femei și oferit în familie și în comunitate, 
dăruit în principal persoanelor de sex feminin. 
Mărțișorul/Marțul/Mărțugul/Mărțigușul tradi-
țional este o amuletă alcătuită dintr-un bănuț 
de argint, prin care trece șnurul ale cărui culori 
simbolizează: albul - puritatea începutului, ro-
șul - atribut al vitalității (sănătate, frumusețe 
sau iubire), dar și victoria soarelui asupra frigu-
lui, care marchează renașterea naturii.

ICR TEL AVIV
„Cafenea de Mărțișor“ – celebrarea primăverii 

în tradiția românească și în cea iudaică  

„De 1 martie, atunci când iarna trebuie să ple-
ce, lăsând cale liberă primăverii, oamenii cred 
că prin firul mărțișorului, numit uneori și funia 
timpului, se marchează vizual pragul simbolic 
dintre cele două anotimpuri”, a declarat etno-
logul Doina Ișfanoni, cu ocazia evenimentului 
organizat de Institutul Cultural Român de la Tel 
Aviv, la 1 martie, cu titlul „Cafenea de Mărțișor 
– celebrarea primăverii în tradiția româneas-
că și în cea iudaică“. Manifestarea, desfășurată 
prin live streaming pe pagina oficială de Face-
book a ICR Tel Aviv, a avut loc sub forma unei 
clase virtuale, pe platforma Zoom. La discuție 
au participat Doina Ișfanoni, cercetător etno-
log la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” 
din București, care a vorbit despre sărbătoarea 
Mărțișorului, și Gilbert Șaim, custode al Templu-
lui Coral din București, care a avut în vedere și 
posibilele obiceiuri corespondente din simbo-
listica iudaică.

ICR VARȘOVIA
Povestea Mărțișorului, 

cu muzică și colecție de obiecte

Un material narativ despre simbolistica Mărți-
șorului a fost postat, începând cu 1 martie, pe 
canalele de comunicare ale ICR Varșovia. Por-
nind de la un text mai amplu, semnat de etno-
logul Irina Nicolau și pus la dispoziție de Muzeul 
Național al Țăranului Român din București, re-
prezentanța ICR din Polonia a creat o poveste în 
limba polonă, în baza căreia Szymon Góralczyk, 
un excelent animator al culturii din Varșovia, a 
pregătit „Povestea Mărțișorului” – disponibilă pe 
canalul YouTube al ICR Varșovia. Este vorba des-
pre un material video în care Szymon reînvie 
pentru publicul polonez întâmplări și personaje 
dintr-un început de an legendar, care debuta, 
conform tradiției, la 1 martie. Totodată, pe pa-
gina de Facebook au fost prezentate fotogra-
fii ale unei colecții de mărțișoare realizate de 
designerul Ileana Horoba Danci. Originalitatea 
și finețea produselor lucrate în ceramică sau 
porțelan, cu forme și culori legate de tradițiile 
de primăvară, au fost surprinse de fotograful 
Alina Bondrea.

IRCCU VENEȚIA
Mărțișorul, în fotografii publicate 

de muzee din România 

Tradiția mărțișorului a fost prezentată de  IRCCU 
Veneția, la 1 martie, pe pagina de Facebook, 
printr-o selecție de fotografii publicate de mu-
zee din România: Muzeul Național al Țăranului 
Român, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gus-
ti”, Muzeul Astra, Muzeul Olteniei, Muzeul Satului 
Bucovinean și Muzeul de Istorie și Etnografie 
Văleni. În acest context, a fost menționată, pen-
tru publicul italian, includerea practicilor asoci-
ate cu 1 Martie pe Lista Patrimoniului Imaterial 
al Umanității (UNESCO).

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI PROMOVARE
„Efectul Mogoșoaia” revine la ICR: bursele pentru 

traducători ai literaturii române, o prioritate în 2021  

Experimentul traductologic al Institutului Cultu-
ral Român, coordonat de scriitorul și traducă-
torul Florin Bican la Palatele Mogoșoaia, este 
din nou în planul de programe al ICR și, implicit, 
în bugetul instituției pentru 2021, a anunțat ICR 
într-un comunicat de presă. Demersurile insti-
tuționale pentru acest proiect includ modifica-
rea regulamentului de burse ale ICR, prin inclu-
derea proiectului „Bursele ICR – Mogoșoaia“ în 
programul de burse pentru traducători. Echipa 
Institutului Cultural Român lucrează la configu-
rarea acestui program, astfel încât acesta să 
poată demara în vara acestui an.

Regizori din Iran, Zimbabwe, Belarus și Senegal, 
în cadrul proiectului „Hektomeron” 

Episoadele regizate de artiști din Iran, Zimbabwe, 
Belarus și Senegal, din cadrul proiectului „Hek-
tomeron”, au fost promovate, pe rețelele de so-
cializare ale ICR, în această săptămână. Proiec-

tul, conceput cu scopul reproducerii celor 100 
de episoade prezentate de Giovanni Boccaccio 
în opera sa „Decameronul”, este prezentat și pe 
canalele de comunicare ale reprezentanțelor 
ICR până la 24 aprilie. Atunci, cele 100 de po-
vești vor fi reunite în „Ziua Hektomeronului”, sub 
forma unui maraton de 25 de ore de teatru.

ICR BERLIN
Actorii Anna Schumacher și Vlad Chiriac, 

poezii românești în limba germană 

Poezia românească a fost adusă în prim-plan 
de ICR Berlin prin cea de-a doua serie a pro-
gramului #lyrikRegal - eine digitale Anthologie 
rumänischer Poesie, constând în video-lecturi 
în interpretarea actorilor Anna Schumacher și 
Vlad Chiriac, prezentate pe canalele de comu-
nicare ale reprezentanței. În această săptă-
mână, au fost selectați poeții Vasile Alecsandri, 
cu „Winters Ende“  (traducere: Zoltán Franyó) 
și Mihai Eminescu, cu „Ode (in altertümlichem 
Odenmaß)“  (traducere: Maximilian W. Schroff). 
Poeziile au fost traduse și publicate în două an-
tologii în limba germană: „Lyrik aus Rumänien“ 
(1980, Reclam, Leipzig) și „Rumänische Dichter“ 
(1998, România Press). Înregistrările video au 
fost postate la 3 martie, respectiv 5 martie. 

Matei Vișniec, în seria autorilor 
prezentați publicului german  

Volumul ,,MI-
GRAAAAANTEN! 
oder Wir sind zu 
viele auf diesem 
v e r d a m m t e n 
Boot“ de Matei 
Vișniec, apărut la 
editura Palm Art 
Press, în 2018, în 
traducerea lui Jan 
Cornelius, a fost 
promovat pe pa-
gina de  Facebook 
a ICR Berlin în 
cadrul proiectu-
lui „Lesen macht 
Laune! - Literatu-
ra română în tra-
ducere germană“. 
De asemenea, 
reprezentanța a 
distribuit un tur virtual al Muzeului Național al 
Țăranului Român, precum și un articol de pe 
site-ul artinwords.de, cu informații biografice 
despre personalitatea, arta și viața artistu-
lui Constantin Brâncuși. Nu în ultimul rând, a 
promovat un spectacol din seria „ Hektomeron“, 
proiect al Teatrului Național „Marin Sorescu” din 
Craiova. 

ICR BRUXELLES
„Istoria drepturilor omului este povestea omenirii”, 

concurs adresat studenților  

Concursul de proiecte „Istoria drepturilor omu-
lui este povestea omenirii”, organizat de Minis-
terul Afacerilor Externe, adresat studenților ro-
mâni din țară și din străinătate, a fost anunțat 
pa pagina de Facebook a reprezentanței la 3 
martie. Studenții sunt invitați să propună MAE 
un proiect de logo și de identitate vizuală, care 
să prezinte un limbaj comun, expresiv și con-
cludent pentru tematica drepturilor omului, cu 
accent pe: democrație, drepturile omului și sta-
tul de drept; libertatea de exprimare; drepturile 
femeilor, egalitatea de șanse și lupta împotriva 
violenței domestice; lupta împotriva discrimină-
rii, inclusiv lupta împotriva xenofobiei și a rasis-
mului. Proiectul câștigător va fi folosit de MAE 
ca identitate vizuală a campaniei de comuni-
care asociată candidaturii României pentru un 
nou mandat de membru în Consiliul Drepturilor 
Omului, pentru perioada 2023-2025.

ICR BUDAPESTA
„Acasă”, la cea de-a șaptea ediție a 

Festivalului Internațional de Film Documentar 

Documentarul „Acasă”, regia Radu Ciorniciuc, 
a reprezentat România la secțiunea „Concurs”, 
cu sprijinul ICR Budapesta, la cea de-a șaptea 
ediție a Festivalului Internațional de Film Docu-
mentar din Budapesta (BIDF), care se desfă-
șoară online în perioada 1-10 martie. Proiecția 
documentarului a avut loc joi, 4 martie. La fi-
nalul proiecției, regizorul român a participat la 
o discuție moderată de specialiști. De aseme-
nea, ICR Budapesta, pe pagina de Facebook, a 
marcat miercuri, 3 martie, Ziua Internațională a 
Scriitorului, precum și Ziua Mondială a Cititului 
cu Voce Tare joi, 4 martie. 

ICR ISTANBUL 
Tablouri care prind viață în cadrul campaniei 

„Actori de pus în ramă”   

Campania „Actori de pus în ramă”, un program 
realizat de Muzeul Național de Artă al Româ-
niei și Teatrul Nottara, a continuat în această 
săptămână pe pagina de Facebook și pe contul 
Youtube ale reprezentanței cu două materiale 
video traduse și subtitrate în limba turcă. Ac-
trița Laura Anghel a dat viață „Femeii cu um-
brelă”, lucrare semnată de Ipolit Strâmbu, iar 
actrița Sorina Ștefănescu a interpretat „Portret 
de femeie cu câine” al Ninei Arbore. De ase-
menea, în data de 3 martie, reprezentanța a 
distribuit articole din presa locală referitoare la 
două proiecte ale sale: „Despre obiceiuri ale ro-
mânilor de odinioară cu istoricul Adrian Majuru” 
și „Mărțișor – tradiție și simbol”, prezentat de 
acad. Sabina Ispas.

ICR LONDRA
Eveniment de lansare a cărții-album 

„Secretele Transilvaniei”

Lansarea cărții „Secretele Transilvaniei” de Dia-
na Pop Comșa propune o incursiune pitoreas-
că în peisajul, meșteșugurile și viața rurală din 
Transilvania. Prefața este semnată de Aura 
Woodward, fost director executiv al „Fundației 
Prințului de Wales” din România și fost cores-
pondent BBC, iar fotografiile au fost realizate 
de Gabriel Motica, artist și ambasador al turis-
mului local. Trio-ul s-a întâlnit online pentru o 
conversație specială găzduită pe pagina de Fa-
cebook a reprezentanței. 

Recital al pianistului 
Florian Mitrea în Seria Enescu 

Pianistul Florian Mitrea, bursier al Societății 
Enescu (2010-2011), a susținut un recital ex-
traordinar, descris de acesta drept un omagiu 
adus „muzicii oneste, inspirate din folclorul ro-
mânesc”. Programul a cuprins lucrări de Geor-
ge Enescu, Radu Paladi, Sigismund Toduță și 
Paul Constantinescu, magistral completate de 
o lucrare de Chopin ce conține un fragment 
dintr-un colind polonez. Referindu-se la Florian 
Mitrea, Martha Argerich îl descrie drept „un tâ-
năr pianist remarcabil”. În 2018 a câștigat Festi-
valul Internațional de Pian de la New York, pre-
miu în virtutea căruia i-a fost acordat debutul 
la Carnegie Hall. Florian este stabilit din 2008 
în Marea Britanie și predă la Royal Academy of 
Music. 

ICR MADRID
Fotografii despre satul tradițional românesc, 

expuse în „orașul lui Cervantes” 

Expoziția documentară „Satul tradițional româ-
nesc/Oameni și meșteșuguri”, realizată de ar-
tistul fotografic Sorin Onișor, este prezentată, 
în perioada 4-29 martie, în localitatea Alcalá 
de Henares, localitate inclusă în patrimoniul 
mondial UNESCO și cunoscută drept „orașul lui 
Cervantes”, fiind locul de naștere al cunoscutu-
lui scriitor spaniol. Expoziția este organizată de 
Institutul Cultural Român de la Madrid, în cola-
borare cu Ambasada României în Regatul Spa-
niei, la sediul Antiguo Hospital de Santa Maria la 
Rica, și cuprinde 30 de fotografii, fiind un prilej 
de întâlnire cu peisaje sau personaje inedite, 
care vorbesc despre frumusețea și poezia sa-
tului românesc. 

Biblioteca ICR Madrid recomandă autori români 
traduși în limba spaniolă 

Proiectul „Biblioteca ICR Madrid vă recomandă” 
se lansează, pe rețelele de socializare ale re-
prezentanței, vineri, 5 martie.  Proiectul își pro-
pune realizarea săptămânală a recenziei unei 
cărți aparținând unui autor român tradus în 
limba spaniolă, care se regăsește în cele 685 
de titluri traduse în spaniolă și catalogate în 
cadrul bibliotecii institutului. Fondul de carte al 
bibliotecii ICR Madrid cuprinde 4.883 de titluri. 
Luna martie va fi dedicată exclusiv scriitoarelor. 
De asemenea, ICR Madrid a publicat un interviu 
acordat de profesoara Elena Mihaela Bogdan, 
postului RRI, în cadrul emisiunii „Vivir fuera de 
casa”/ „A trăi departe de casă”. Elena Mihaela 
Bogdan locuiește în Spania și este profesoară a 
cursului de Limba, Cultură și Civilizație Română 
(LCCR) din Madrid.

ICR NEW YORK
În Dacia Romană, 

prin „regina inscripțiilor” 

Noul episod al se-
riei permanente 
„Istoria României 
într-un obiect”, 
difuzat luni, 1 
martie, i-a invitat 
pe spectactorii 
nord-americani 
în Dacia Roma-
nă a secolului al 
II-lea d.Hr., prin 
intermediul unui 
exponat foarte 
valoros din patri-
moniul Muzeului 
Național al Bana-
tului din Timișoa-
ra, care și-a câș-
tigat renumele de 
„regină a inscrip-
țiilor”. Este vorba 
despre soclul statuii generalului Marcus Clau-
dius Fronto, unul dintre cei mai respectați lideri 
ai vremii și guvernator al provinciilor dacice, a 
cărui statuie împodobea odinioară forumul din 
Colonia Sarmizegetusa. Text scris și prezentat 
de către arheologul Călin Timoc. Film conceput 
de Ana Tudor și Adrian Tudor. Serie dezvolta-
tă de ICR New York în parteneriat cu Muzeului 
Național al Banatului din Timișoara și Consiliul 
Județean Timiș.

Cât de ușor trec Oceanul cărțile românești? 

Numărându-i printre participanți pe câțiva din-
tre cei mai cunoscuți și activi traducători ai 
literaturii române din Statele Unite și Marea 
Britanie, precum Alistair Ian Blyth, Sean Co-
tter, Andrew K. Davidson, Adrian G. Sahlean și 
Adam J. Sorkin, ediția de miercuri, 3 martie, a 
programului „Conferințele Leon Feraru Online” 
a devenit o veritabilă masă rotundă, moderată 
de directorul ICR New York, despre traducerea 
literară ca artă și vocație, despre perspectivele 
traducerilor românești în lumea anglo-saxonă, 
despre tipologia cărților străine care îi atrag 
cel mai mult pe americani și britanici și despre 
ce trebuie făcut pentru ca titlurile românești să 
fie cât mai numeroase atât peste Ocean, cât și 

peste Canalul Mânecii. 

UN/MUTE-10002: Alex Mirutziu și Sidney Shavers, 
„Spărgători de gheață” 

În episodul din această săptămână al proiec-
tului UN/MUTE-10002, organizat de EUNIC New 
York și Undercurrent NYC, artiștii și-au întâlnit 
pentru prima oară coechipierii și au avut ocazia 
să-și compare practicile artistice, mulți dintre 
ei exprimându-și deschis entuziasmul în fața 
asemănărilor descoperite. Proiectul reunește 
19 artiști europeni și new-yorkezi care lucrea-
ză împreună, distribuiți în perechi, la realizarea 
unei opere originale în regim online. Artistul 
român Alex Mirutziu face echipă cu new-yor-
keza Sydney Shavers. Noul videoclip, intitulat 
„Spărgători de gheață”, este difuzat în data de 
5 martie, în cadrul programului permanent al 
ICR New York „Vinerea artelor”.  

ICR PARIS
Radu Jude, menționat în presa franceză 

Cinematografia românească este din nou pre-
zentă în presa de specialitate franceză, de data 
aceasta prin Radu Jude, cu filmul „Tipografic 
Majuscul“ (2020), dar și cu selecția de la Berlina-
lă, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc“ 
(2021). ICR Paris a distribuit pe Facebook arti-
colul de pe site-ul Numéro, la 2 martie, anun-
țând și desfășurarea Festivalului de la Berlin 
(1-5 martie). De asemenea, ICR Paris a anunțat 
câștigătorii concursului #lamourdansdebeaux-
mots (7 cetățeni români și un cetățean fran-
cez), precum și topul romanelor de dragoste 
din literatura română și din literatura franceză, 
potrivit preferințelor internauților care urmă-
resc activitatea ICR Paris și care au participat 
la concurs.

ICR STOCKHOLM
Regizorul Radu Afrim, despre provocările erei digitale 

în teatrul româno-suedez 

O dezbatere mo-
derată de criticul 
de teatru Octa-
vian Saiu a fost 
prezentată marți, 
2 martie, pe cana-
lele online ale In-
stitutului Cultural 
Român de la Stoc-
kholm. Intitulată 
„Decameronul, ca 
spectacol digital. 
Despre teatrul 
româno-suedez, 
în vreme de pan-
demie”, conferin-
ța desfășurată în 
limba engleză a 
reunit artiști cu-
noscuți din cele 
două țări: regi-
zoarea suedeză Dasha Nikiforova, regizorul 
Radu Afrim, actorul George Albert Costea, ac-
trița de origine română, Luiza Stănescu, stabi-
lită în Suedia. După conferință, a fost difuzat 
un spectacol pus în scenă de Dasha Nikiforova, 
în care joacă actorul George Albert Costea, din 
cadrul proiectului Hektomeron. Proiectul reu-
nește 100 de regizori din 100 de țări, în care au 
fost incluse  patru spectacole din spațiul nor-
dic. Două producții, sub egida Danemarcei și a 
Finlandei, au fost transmise la 1 și 2 februarie. 
Pe aceeași platformă, un spectacol realizat în 
colaborare cu artiști din Norvegia va fi prezen-
tat pe 31 martie. Episoadele sunt jucate în lim-
ba română cu subtitrare în engleză de către 
actori ai Teatrului Național „Marin Sorescu” din 
Craiova.

ICR TEL AVIV
„Undeva la Palilula”, 

la Festivalul de Film Francofon 

Debutul în cinematografie al celebrului regizor 
român de teatru Silviu Purcărete, „Undeva la 
Palilula” (2012), a fost difuzat online în premieră 
în Israel, cu sprijinul ICR Tel Aviv, cu ocazia Festi-
valului de Film Francofon, care se desfășoară în 
perioada 1-7 martie 2021 pe platformele online 
ale Cinematecilor din Ierusalim și Holon. Filmul 
românesc este disponibil spre vizionare online, 
în Israel, în perioada 3-9 martie. În data de 4 
martie, a avut loc o discuție online despre parti-
ciparea românească la Festivalul de Film Fran-
cofon, la care au participat producătorul Tudor 
Giurgiu, actorul Áron Dimény și Alon Rosenblum, 
directorul Cinematecii din Holon. Evenimentul a 
fost moderat de Martin Salamon, director ICR 
Tel Aviv și a fost transmis prin live streaming pe 
pagina de Facebook a instituției.

ICR VARȘOVIA
Elena Vlădăreanu, 
la „Busola literară“ 

Volumul de ver-
suri „bani. mun-
că. timp liber.“ de 
Elena Vlădăreanu 
s-a aflat în atenția 
„busolei“ ICR Var-
șovia în această 
săptămână. Con-
siderată „o carte 
despre condiția 
artistului/artistei, 
despre cutumele 
lumii literare ro-
mânești (..), o artă 
poetică despre 
cât de nepoetică 
poate fi supra-
viețuirea“, cartea 
a fost prezentată 
bilingv pe site-ul 
și pe pagina de 
Facebook ale ICR Varșovia. Grație traducătoa-
relor Radosława Janowska-Lascar, Joanna Kor-
naś-Warwas și Olga Bartosiewicz-Nikolaev, po-
lonezii pot citi fragmente din operele a 20 de 
scriitori, în cadrul proiectului „Busola literară“, 
lansat în luna noiembrie a anului trecut.

Centenarul Alianței defensive dintre 
Regatul României și Republica Polonă (1921-2021) 

O serie de documente și fotografii de epocă, 
puse la dispoziție de Departamentul Arhive al 

Ministerului de Externe al României și distribu-
ite pe canalele de comunicare ale ICR Varșovia 
la 3 martie, au prezentat un moment important 
în istoria comună a României și Poloniei: sem-
narea, în urma cu 100 de ani, la 3 martie 1921, a 
Convenției de Alianță defensivă între cele două 
țari, principal pilon al securității ambelor state 
pe parcursul întregii perioade interbelice. Sem-
natarii importantului document au fost miniștrii 
afacerilor externe ai României și Poloniei: Take 
Ionescu, respectiv Eustachy Sapieha.

     

 

  27 februarie - 5 martie 2021
 7 zile de diplomație publică

https://www.icr.ro/londra  

