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

prezentați online de Art Society  

O serie de ma-
teriale video ex-
pune într-un mod 
 inedit poveștile 
mai multor  artiști 
vizuali români. 
P r e z e n t ă r i l e 
 realizate spe-
cial pentru me-
diul online sunt 
 publicate, în-
cepând din 3 de-
cembrie 2020, 
pe canalele de 
c o m u n i c a r e 
ale  Institutului 
 Cultural Român 
din țară și din 
s t r ă i n ă t a t e . 
Proiectul ICR, re-
alizat în colabora-
re cu Fundația Centrul Cultural Art Society, are 
la bază lucrări de artă, fotografii și  literatură 
despre pictorii selectați, și este curatoriat 
de echipa Art Society. Primul material video, 
 prezentat la 3 decembrie, i-a fost dedicat pic-
torului Nicolae Grigorescu (1838-1907). 

Artiști români, expuși la Bruxelles prin Galeria 
Anca Poterașu, în cadrul ediției online a NADA Miami

Galeria Anca Poterașu participă, cu sprijinul 
 Institutului Cultural Român, la ediția de anul aces-
ta a târgului de artă NADA Miami, desfășurată 
online, în perioada 1-5 decembrie 2020. Lucrări 
ale artiștilor Dragoș Bădiță, Oana Coşug, Megan 
Dominescu, Aurora Király și  Larisa Crunțeanu, 
reprezentați de Galeria Anca Poterașu, au fost 
incluse în programul oficial al celei de-a 18-a 
ediții a NADA Miami, în expoziția intitulată „4 
|14 | 26 degrees east“, în cadrul căreia expun 
și artiștii Botond Keresztesi, Marie Lukáčová, 
Pavla Malinová și Rafał Zajko,  reprezentați de 
Galeria lítost Praga. Lucrările pot fi vizionate și 
fizic, la Centrul de Artă Contemporană WIELS 
din  Bruxelles, unde Galeria Anca Poterașu, în 
colaborare cu Galeria lítost Praga, au organizat 
expoziția comună„4 |14 | 26 degrees east“. Cura-
tori: Àngels Miralda și Anna Clifford.

Cel de-al șaselea episod muzical „Intermeridian online“, 
filmat „acasă“  

Proiectul „Intermeridian online“, avîndu-i ca 
protagoniști pe violonista Diana Jipa și pianistul 
Ştefan Doniga, s-a încheiat cu o ediție-eveni-
ment, filmată la Muzeul George Enescu din Bu-
curești, și difuzată pe rețelele de socializare 
ale ICR în data de 1 decembrie. Potrivit celor 
doi muzicien, periplul început la 28 octombrie 
în județul Covasna, și care a continuat la Cluj, 
Zalău, Constanța și Râmnicu Vâlcea, nu se pu-
tea încheia decât la Muzeul George Enescu din 
București, un loc pe care muzicienii îl consideră 
„acasă“.

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Alexandru Tomescu, interpretare unică a imnului național 

pe Stradivarius Elder-Voicu 

Sărbătorirea Zilei Naționale a României a fost 
marcată de Institutul Cultural Român printr-o 
serie de evenimente online de promovare a cul-
turii și civilizației românești. Concerte, expoziții, 
conferințe susținute de reprezentanți ai creației 
artistice românești au consolidat în lume valo-
rile și patrimoniul cultural din țara noastră. Iar 
susținerea și promovarea acestora au revenit 
Institutului Cultural Român, care, prin cele 18 
reprezentanțe de pe trei continente, le-a expus 
publicului internațional atât pe 1 decembrie, cât 
și în jurul acestei date aniversare. Principalul 
discurs artistic a fost interpretarea unică a im-
nului național de celebrul Alexandru Tomescu 
pe vioara Stradivarius Elder-Voicu. A urmat un 
concert înregistrat la Sala Radio special pentru 
această aniversare națională susținută de ICR: 
spectacolul „Piazzolla 99”, din cadrul Stradivari-
us International Tour 2020, cu artiștii Alexandru 
Tomescu și Omar Massa. 

Miniturneu artistic în Irlanda despre tradiții din Moldova, 
Transilvania și Țara Românească 

,,Romanian Rhapsody/ 3 for Romania”, eveni-
ment multimedia inovator ce reflectă tradiții 
din trei provincii românești, Moldova, Transil-
vania și Țara Românească, fost organizat spe-
cial pentru Ziua Națională a României. Proiectul 
muzical semnat CelloVision Ensemble și sprijinit 
de ICR a fost difuzat în perioada 3-5 decembrie 
pe rețelele de socializare ale ICR, ale Ambasa-
dei României la Dublin, ale artiștilor implicați în 
proiect și ale partenerilor. Artiştii români care 
au interpretat live și/sau preînregistrat au fost 
Adrian Mantu și Mihai Cucu, alături de invitații 
lor: Sînziana Mircea, Ioana Constantin Pipelea, 
Anita Petrovski, Anastasia Grigore și Shannon 
Kuta Kelly. Cu prilejul marcării Zilei Naționale a 
Romaniei, președintele interimar al ICR, Mirel 
Taloș, și ambasadoarea României la Dublin, Ex-
celența Sa Manuela Breazu au transmis câte 
un mesaj online, în cadrul concertului din 5 de-
cembrie.

Recital al pianistei Sina Kloke la Berlin

Pianista germană Sina Kloke, specializată în 
cercetarea şi interpretarea creaţiilor lui George 

Enescu, a susținut un recital, cu prilejul Zilei 
Naționale a României, difuzat pe pagina de 
Facebook şi pe site-ul ICR Berlin la 1 decembrie. 
În munca ei de aprofundare a operei enesci-
ene, Sina Kloke a cercetat manuscrisele Enes-
cu la Biblioteca Academiei Române,  transcriind 
şi preluând în repertoriul ei lucrări încă 
 nepublicate de George Enescu, o parte dintre 
acestea fiind înregistrate şi publicate pe un CD, 
apărut în Germania în anul 2019. Ţinând cont 
atât de semnificaţia Zilei Naţionale, cât şi de 
faptul 2020 este an jubiliar Beethoven, progra-
mul a cuprins lucrări de Enescu și  Beethoven.

Artiști și scriitori români din spațiul Benelux, 
prezentați de Jan Willem Bos la Bruxelles

„Prezențe culturale românești în Benelux”, o 
nouă serie de documentare dedicate creației 
contemporane, menită să pună în valoare 
participările românești din cadrul unor eveni-
mente înscrise în agenda culturală din spațiul 
Benelux, a marcat Ziua Națională pe pagina 
oficială de Facebook și pe contul YouTube ale 
ICR  Bruxelles. Protagoniști: Maurice Van der 
 Speetenși Jan Willem Bos, doi dintre  partenerii 
de prestigiu ai reprezentanței. Jan Willem Bos, 
traducător, scriitor, publicist, a realizat, în ma-
terialul său  documentar intitulat „Prezențe 
 literare românești în spațiul neerlandofon” și 
difuzat la 2 decembrie, o amplă și interesantă 
retrospectivă. De asemenea, ICR Bruxelles a 
distribuit o postare a Societății de Transport 
Bruxelles, care a sărbătorit Ziua Națională a 
României prin muzica compozitorului român 
Vladimir Cosma, difuzată în stațiile de transport 
public pe întreg parcursul zilei de 1 decembrie.

Spectacol poetic-muzical la Chișinău cu actorii Nicolae 
Jelescu, Anişoara Bunescu, Margareta Nazarchevici şi 

Mihaela Chiu

„Țara mea de glorii, Țara mea de dor”, un spec-
tacol poetic-muzical dedicat Zilei Naționale a 
României organizat de Ambasada României în 
Republica Moldova şi Institutul Cultural Român 
„Mihai Eminescu” de la Chişinău, în colaborare 
cu Teatrul poetic „Alexei Mateevici” din Chișinău 
a fost transmis la postul de televiziune TVM 2, la 
data de 1 decembrie 2020 și redifuzat la TVM 1, 
la data de 2 decembrie 2020. Spectacolul a fost 
creat pornind de la poeziile lui Mihai  Eminescu, 
Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureșanu, Lucian Bla-
ga, Tudor Arghezi, Ion Pillat, Vasile Voiculescu, 
 Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexan-
dru, Grigore Vieru, Adrian Păunescu și a altor 
poeți contemporani, evocând evenimentele 
ce au marcat istoria unirii tuturor românilor. 
Au participat actorii Nicolae Jelescu, Anişoara 
Bunescu, Margareta Nazarchevici şi Mihaela 
Chiu.

„România Intemporel” și un film despre Orchestra Română 
de Tineret, la Istanbul 

Ansamblul Traffic Strings a susținut concertul 
extraordinar „România Intemporel”, cu prile-
jul Zilei Naționale, marți, 1 decembrie 2020, în-
tr-o înregistrare realizată special pentru ICR. 
În program s-au regăsit lucrări diverse, de la 
suite folclorice din Maramureș la „Peșrev“ de 
Dimitrie Cantemir sau „Rapsodia Română“ nr. 
1 de George Enescu, incluzând imnul național 
„Deșteaptă-te, române!“. De asemenea, ICR Is-
tanbul a prezentat pe pagina de Facebook un 
film despre concertele susținute de Orchestra 
Română de Tineret pe scena uneia dintre cele 
mai mari săli de concerte din Republica Turcia – 
Cemal Reşit Rey. Programul a fost completat de 
postarea unor mesaje din partea unor person-
alități de origine română, cu o impresionantă 
carieră în spațiul turcesc. În aceeași zi au fost 
distribuite mesajele transmise de E.S. domnul 
Gabriel Șopandă, ambasadorul României în Re-
publica Turcia și de doamna Adriana Ciamba, 
consulul general al României la Istanbul.

Prelegeri și expoziție online, la Londra

„The Saliency of the Past: Some Thoughts on 
the Case of Romania”, prelegerea susținută de 
reputatul profesor Dennis Deletant cu prilejul 
aniversării Zilei Naționale a României a fost 
prezentată de ICR Londra în parteneriat cu 
Ambasada României la Londra, la 1 decembrie 
2020, pe rețelele de socializare. De asemenea, 
episoadele din cadrul „Who is Romania / Cine 
este România”, seria inovatoare de filme de 
promovare a personalităților românești des-
tinate platformelor de socializare, inițiată de 
reprezentanța Institutului Cultural Român la 
Londra și realizată de istoricul britanic Tessa 
Dunlop, au fost redifuzate pe canalele de so-
cial media ale reprezentanței pe parcursul zilei 
de 1 decembrie. Totodată, în aceeași zi au fost 
prezentate online lucrările românești din Gale-
ria Europeana, adunate sub titlul „Masterpieces 
of Romanian art”. 

Muzicienii Constantin Sandu și Radu Ungureanu, 
într-un concert transmis din Lisabona

Un recital de pian și vioară susținut de pianistul 
Constantin Sandu și violonistul Radu  Ungureanu, 
muzicieni români de prestigiu din Portugalia, a 
avut loc la Școala Superioară de Muzică și Artele 

Spectacolului din 
Porto, cu  ocazia 
Zilei Naționale a 
României. Mu-
zicienii au in-
terpretat piese 
de George 
Enescu, Cipri-
an Porumbes-
cu, Constantin 
Nottara și Paul 
 Constantinescu. 
Organizat de Am-
basada României 
în Republica 
Portugheză și 
 Institutul  Cultural 
Român de la 
 Lisabona,  recitalul 
a fost prezentat 
 publicului, pe rețelele de socializare ale celor 
două  instituții, marți, 1 decembrie. Programul a 
continuat pe rețelele de socializare cu seria de 
mărturii în oglindă  despre România și Portugalia 
în cadrul proiectului „Videocărți poștale  despre 
România”. În paralel, a  continuat  prezentarea, în 
avanpremieră, a unor scurte extrase din albu-
mul „Azur de  Lisabona”, ce cuprinde impresiile 
despre Portugalia și capitala lusitană ale unor 
 personalități române, și care urmează a fi 
lansat în luna aceasta.

Concert al Cvartetului Arte Clásico, 
organizat și transmis de la Madrid

Un concert de muzică clasică, susținut de 
Cvartetul Arte Clásico din Madrid, a fost 
 organizat de ICR Madrid, în colaborare cu Amba-
sada României în Regatul Spaniei, cu ocazia Zilei 
Naționale a României. Evenimentul „România în 
muzică: tradiție și confluențe” a fost înregistrat 
în sala de concerte a Academiei Regale de Arte 
Frumoase San Fernando și transmis marți, 1 
decembrie, pe rețelele de socializare. Cvartetul 
Arte Clásico din Madrid este compus din  Lavinia 
Olga Moraru (vioară), Marian Moraru (vioară), 
Sergio Saez (violă) și Javier Albares (violoncel). 
De asemenea, Ziua Naţională a României a mai 
fost sărbătorită printr-un proiect la care au 
participat elevi ai liceelor IES Trassierra Cór-
doba (Spania), Giordano Bruno, Napoli (Italia) şi 
Miguel de Cervantes din Bucureşti (România), 
reuniţi în cadrul proiectului european „Creando 
y comunicando Europa”/„Creând şi comunicând 
Europa”, și care au vizionat filmul „Parking”, în 
regia lui Tudor Giurgiu, marţi, 1 decembrie. 

„65 de ani de diplomație românească la ONU”, 
expoziție aniversară la New York

Aniversarea a 65 de ani de la aderarea României 
la Organizația Națiunilor Unite a fost cele-
brată odată cu Ziua Națională a României de 
 reprezentanța ICR la New York. Împreună cu 
Misiunea Permanentă a României la ONU și 
Unitatea Arhivelor Diplomatice ale Ministeru-
lui Afacerilor Externe, echipa ICR NY a organi-
zat o expoziție virtuală, care a pus în evidență 
într-un mod cât mai informativ și profesionist 
istoria prezenței românești la ONU ca parte a 
unei istorii diplomatice excepționale. Conținutul 
a fost realizat sub forma unui film de montaj 
de aproximativ cinci minute, care a prezentat, 
prin imagini, generice și chiar filme de arhivă, 
într-un mod dinamic și atractiv, momentele 
cele mai importante ale acțiunii diplomatice 
românești în acest for multilateral și câteva 
dintre personalitățile diplomatice care le-au 
făcut posibile. Filmul a fost postat pe rețele-
le de socializare ale reprezentanței ICR la New 
York.

Performance Mircea Cantor, 
în programul de la Paris 

 

Ziua Națională a fost sărbătorită de ICR Paris 
printr-un proiect cultural sub forma unei „emi-
siuni” online, realizată la inițiativa și în colabo-
rare cu Ambasada României la Paris și trans-
misă pe rețelele de socializare în seara zilei 
de 1 decembrie. Evenimentul digital a cuprins 
momente înregistrate și momente în direct, 
moderate de E.S. domnul Luca Niculescu, Am-
basadorul României în Franța, printre care: in-
terpretarea imnurilor naționale ale României și 
Franței, director artistic Cristian Măcelaru, per-
formance-uri Mircea Cantor și DJ BOg, prezen-
tarea ceramicii de Săcel, Maramureș, mesaje 
din partea unor autorități și a unor reprezen-
tanți ai comunității de români din Franța.

Fragment din „Scrisoarea III”, 
interpretat de Petr Vrsek în limba cehă, la Praga

Un video cu inter-
pretarea în limba 
cehă a unui frag-
ment din poezia 
„Scrisoarea III” 
de Mihai Emines-
cu, realizată de 
renumitul actor 
ceh Petr Vrsek, 
a fost prezentat 
marți, 1 decem-
brie, pe rețele-
le de socializare 
ale ICR Praga, cu 
 ocazia sărbătoririi 
Zilei Naționale a 
României în Ce-
hia. Imaginea de 
pe fundalul video 
a fost o cunoscu-
tă imagine a lui 
Mihai Eminescu, în care acesta avea vârsta 
de 19 ani, o fotografie realizată de Jan Tomas 
în 1869, în Piaţa Sf. Wenceslas din Praga. În-
registrarea a fost realizată de Ondrej Sukoup, 
compozitor ceh a numeroase coloane sonore 
și câștigător a mai multor premii pentru com-
pozițiile sale.

Soprana Teodora Gheorghiu și pianista Atena Carte, 
concert online la Accademia di Romania in Roma

Concertul susținut de soprana Teodora 
 Gheorghiu și pianista Atena Carte cu ocazia Zilei 
Naționale a României și închiderii celei de-a 
X-a ediții a Festivalului Internațional Propatria 
– Tinere Talente Românești 2020 a fost difuzat 
online marți, 1 decembrie, de  Accademia di Ro-

mania pe pagina 
oficială de Face-
book. Programul 
a incluse piese de 
Ottorino Respighi, 
Francis Poulec, 
Henri Duparc, 
 Pietro Mascagni 
și  Giuseppe Verdi. 
Festivalul Inter-
național Propatria 
– Tinere Talente 
Românești 2020 
a fost organi-
zat de Asociația 
 Culturală PRO-
PATRIA din Roma, 
cu sprijinul Secre-
tariatului  General 
al Guvernului – 
Departamentul Românilor de Pretutindeni, în 
colaborare cu Accademia di Romania in Roma 
și cu patronajul Ambasadei României în Italia în 
perioada 20 noiembrie - 1 decembrie 2020.

Gală extraordinară de operă, 
retransmisă online de la Tel Aviv  

Difuzată pe paginile ICR Tel Aviv de Facebook și 
Youtube, la data de 30 noiembrie 2020, Gala de 
operă a avut loc de Ziua Națională a României, 
cu un an în urmă. Evenimentul retransmis anul 
acesta a reunit în 2019, în sala „Henry Crown 
Symphony Hall” a Teatrului din Ierusalim, nume 
recunoscute ale muzicii din România, precum: 
Ionuț Pascu, Andrei Manea, Ștefan Ignat, Ma-
deleine Pascu, Alina Dragnea, Aida Pascu, Dalila 
Cernătescu, Bogdan Mihăilescu. Artiștii români 
au fost acompaniați de una dintre cele mai 
reprezentative orchestre din Israel – Jerusalem 
Symphony Orchestra. Spectacolul organizat de 
ICR Tel Aviv a constituit o prezentare  selectivă 
a școlii românești de compoziție (cultă și 
 populară), în vederea promovării patrimoniului 
cultural românesc la nivel internațional.

Expoziție fotografică în aer liber la ICR Varșovia
 

O expoziție în aer liber dedicată Timișoarei – 
Capitală Culturală Europeană, pornind de la 
proiectul local „Memoriile Cetății”, realizat de 
Asociația Timișoara 2021, a fost propunerea ICR 
Varșovia pentru marcarea Zilei Naționale. Fo-
tografiile însoțite de texte au prezentat tipuri 
de intervenții artistice în spațiul public, surprin-
zând produsele culturale create și componenta 
participativă umană, cu accent pe arta stradală 
din Timișoara. Deschiderea expoziţiei pentru 
public la Varșovia a avut loc la 1 decembrie, 
în spațiul exterior al Ambasadei României din 
strada Chopina 10. Planșele, pregătite în limbile 
polonă și română, pot fi vizionate de publicul 
larg până la finalul lunii februarie 2021.

***

ICR BERLIN 
Tur virtual al expoziției fotografice 
„Last Christmas (of Ceaușescu)“

Expoziția de fotografie „Last Christmas (of 
Ceaușescu)“ semnată de Anton Roland Laub, 
curator: Frizzi Krella, găzduită de Galeria 
 Institutului Cultural Român de la Berlin până 
la 31 ianuarie 2021, a fost prezentată online, pe 
pagina de Facebook a reprezentanței, la 3 de-
cembrie. De asemenea, ICR Berlin a promovat 
evenimentul literar dedicat scriitorului Mircea 
Cărtărescu, la 28 noiembrie, din cadrul în cadrul 
,,Zilelor Culturii române la Berlin’’, proiect inițiat 
de Fundația Constantin Silvestri și KunstRaum 
Niculescu, cu sprijinul Ministerului Culturii și al 
Ambasadei României în Germania.

ICR BRUXELLES 
Portul popular românesc, 

prezentat publicului belgian 

Prezentarea primei producții documentare 
 despre IA românească, proiectul „Port, Valoare 
și Splendoare”, lansat de Creart în premieră 
și în exclusivitate pe postul TVR 1, precum și 
 emisiunea de mărci poștale intitulată „Nuduri 
în pictura românească”, în care sunt ilustrate 
opere de acest gen aparținând lui Theodor 
 Pallady, inițiată de Romfilatelia, au fost  distribuite 
pe pagina de Facebook a ICR Bruxelles. 

ICR BUDAPESTA
Dinu Lipatti, amintit la 70 de ani de la moartea sa  

Cei 70 de ani de la moartea lui Dinu Lipatti (19 
martie/1 aprilie 1917, București – 2 decembrie 
1950, Geneva) au fost comemorați pe pagina 
de Facebook a reprezentanței de la Budapesta, 
printr-o postare despre activitatea pianistului. 
De asemenea, ICR Budapesta a prezentat, pe 
rețelele de socializare, cu ocazia Zilei  Naționale 
a României, mesajul E.S. domnul Marius  Lazurca, 
Ambasadorul României la Budapesta.

ICR CHIȘINĂU 
„Te uită cum ninge decembre“. 

George Bacovia, evocat în Republica Moldova   

Realizată de Institutul Cultural Român „Mihai 
Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Com-

plexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău 
(în subordinea căruia se află Casa Memorială 
„George Bacovia” din Bacău) și Muzeul  Național 
al Literaturii Române din București, expoziția  
„George Bacovia – Te uită cum ninge decembre” 
a fost prezentată online de reprezentanța ICR 
la Chișinău vineri, 4 decembrie. Alcătuită din 22 
de imagini, expoziția evocă parcursul biografic 
al poetului și aduce în atenția publicului o serie 
de documente și fotografii, poezii reprezenta-
tive, scrisori, documente de arhivă, facsimile, 
extrase din presa vremii, aprecieri ale criticilor.
 

ICR ISTANBUL 
Muzee etnografice din Vâlcea și Gorj, 

vizitate de publicul turc în mediul virtual 

Seria de evenimente dedicate celor mai 
 reprezentative muzee etnografice din România, 
din mai multe zone ale țării, a continuat cu 
 prezentarea, în data de 28 noiembrie, a Muzeului 
Județean Gorj „Aurelian Sacerdoțeanu” din Râm-
nicu Vâlcea, și în data de 4 decembrie a Muzeu-
lui arhitecturii populare din Gorj – Curtișoara. 
Materialele 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.

Istoricul Metin Omer, 
despre emigrarea turcilor și tătarilor din România 

Prelegerea video susținută de dr. Metin Omer, 
de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 
 intitulată „Emigrarea turcilor și tătarilor din 
România în Imperiul Otoman/Turcia”, a fost 
postată pe pagina de Facebook și pe  canalul 
Youtube ale ICR Istanbul, la 3 decembrie, în 
cadrul  programului „Diplomație și istorie în 
relațiile bilaterale româno-turce”. De aseme-
nea, ICR Istanbul a distribuit postarea Ambasa-
dei României în Republica Turcia despre Turnul 
Atakule, simbolul capitalei Ankara, iluminat în 
culorile drapelului românesc, dar și postările 
Arhivelor Imperiului Otoman despre  proiectul 
României unite și despre Armata Română 
în Marele Război, sau postarea Ministerului 
 Afacerilor Externe, referitoare la sărbătorirea 
Zilei Naționale printr-un proiect de diplomație 
digitală.

ICR LONDRA
Spectacole din Festivalul Național de Teatru, 

promovate la Londra   

Spectacolele „Trei surori” (Teatrul Maghiar de 
Stat, Cluj), „Actorul” (Teatrul Masca, București) și 
„Live” (Teatrul Național Radu Stanca, Sibiu), par-
te din Festivalul Național de Teatru - ediția 30 
și prezentate cu subtitrare în limba engleză, au 
fost promovate de reprezentanța ICR Londra 
pe pagina oficială de Facebook. Spectacolele 
au fost disponibile timp de 48 de ore pe platfor-
ma FNT și s-au adresat publicului internațional 
/ de limba engleză.    

Concert al Cvartetului Bednarski 
în cadrul Stagiunii Enescu   

Concertul lunii decembrie din cadrul stagiunii 
Enescu a fost susținut de Cvartetul Bednar-
ski: Andrea Montalbano (vioară), Ana Popescu 
Deutsch (vioară), Kesari Pundarika (violă) și Anil 
Umer (violoncel). Aceștia au interpretat, în pre-
mieră, cvartetul de coarde compus de Enescu 
acum 100 de ani, iar concertul a fost difuzat în 
data de 3 decembrie pe pagina de Facebook și 
canalul de YouTube ale reprezentanței. 

ICR MADRID
Reportaj despre Regina Maria, 

realizat echipa televiziunii UNED Spania

Personalitatea complexă a Reginei Maria a 
României este evocată în cadrul unui repor-
taj realizat de echipa de televiziune a UNED 
(Universitatea Națională la Distanță) din 
Spania, în colaborare cu Institutul Cultural 
Român și  reprezentanța de la Madrid. Acest 
material, prezentat pe rețelele de socializa-
re ale  reprezentanței, este realizat de Pedro 
Domínguez Zarandón, realizator programe TV 
UNED, și cuprinde intervențiile președintelui 
Academiei Române, academicianul  Ioan Au-
rel Pop, și cele ale istoricilor Filip-Lucian Ior-
ga-Bărbulescu și Anca Beatrice Todireanu. 
 Imaginile sunt furnizate de Arhivele  Naționale 
ale României, iar  unele utilizate cu ocazia ex-
poziției „Vizita Reginei Maria a României în 
Spania (martie-mai 1929)”, expoziție prezentată 
la Palatul Regal de la Madrid în luna iunie 2019. 

Festivalul de Film din Zaragoza 
continuă cu trei pelicule românești 

Proiecțiile din cadrul Festivalului de film de la 
Zaragoza au continuat, în perioada 2-4 decem-
brie, cu filmele românești „Dragoste 1. Câine”, 
„Dragoste 2. America” (r. Florin Șerban) și „Ivana 
cea groaznică” (r. Ivana Mladenović). Toate fil-
mele au fost proiectate în sistem V.O.S.E. Insti-
tutul Cultural Român și Filmoteca din Zaragoza, 
sub auspiciile Ambasadei României în Rega-
tul Spaniei, au prezentat o selecție de filme 
românești recente, respectiv șase propuneri 
diferite, atât formal, cât și tematic, pentru a 
face publice unele dintre noutățile genului din 
România. De asemenea, în seria personalităților 

românești, ICR Madrid îl prezintă, pe pagina de 
Facebook vineri, 4 decembrie, pe cântărețul și 
cobzarul moldovean Barbu Lăutaru.

ICR NEW YORK
Suveranii Marii Uniri, 

la „Istoria României într-un obiect”  

Obiectul săptămânii, prezentat luni, 30 noiem-
brie, în seria permanentă „Istoria României în-
tr-un obiect”, realizată în parteneriat cu Muzeul 
Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj, este 
o piesă încărcată de un simbolism aparte. 
 Marea Medalie ce comemorează încoronarea, 
în 1922, a lui Ferdinand și a Mariei ca suverani ai 
României Mari este o pecete a iubirii nu numai 
pentru că evocă cel mai mare eveniment politic 
din istoria modernă a țării noastre - unirea tu-
turor provinciilor românești într-un singur stat 
- ci și pentru că transmite mesajul emoționant 
al celui mai iubit monarh al românilor, Regina 
Maria. Text de dr. Livia Călian. Prezentare video 
de dr. Ana-Maria Gruia. Concept film de Geani-
na Simion și Dragoș Popa.

„Iarna vrajbei”, 
în premieră la „Scena Digitală”

Spectacolul Richard al III-lea, una dintre cele mai 
sângeroase piese ale lui William Shakespeare, 
în regia lui Gabor Tompa, a avut premiera la 
„Scena digitală” a ICR New York miercuri, 2 de-
cembrie. Produs de Teatrul Maghiar din Cluj îm-
preună cu Teatrul Cetății din Gyula, regizat cu o 
certitudine vizionară caracteristică și interpre-
tat cu îndemânare de rang înalt de către unul 
dintre cele mai bune ansambluri teatrale din 
România, acest Richard al III-lea devine spec-
tacolul sângeros al nebuniilor contemporane.

Paul Cartianu, 
recital de pian cu lucrări de Beethoven și Enescu  

Recitalul săptămânii la „Seratele Enescu” a fost 
susținut tânărul și talentatul Paul Cartianu, pia-
nist și compozitor român stabilit la Viena, care 
a propus un program cu lucrări de  Beethoven 
și Enescu, cărora li s-au adăugat și câte-
va compoziții proprii. „Enescu Soirees of New 
York”/ „Seratele Enescu de la New York” este un 
program permanent al ICR New York, care ur-
mărește promovarea muzicii românești prin in-
termediul unor recitaluri de cea mai bună cali-
tate, acoperind o gamă largă de stiluri și genuri, 
susținute de muzicieni români sau de origine 
română, americani și internaționali, difuzate pe 
rețelele de socializare ale reprezentanței.

Diplomați, artiști și lideri civici, 
în Campania „140 de ani în 140 de secunde” 

Campania dedicată împlinirii a 140 de ani de 
prietenie româno-americană, realizată de ICR 
New York împreună cu Ambasada României la 
Washington, cu sprijinul unora dintre cele mai 
importante organizații româno-americane, a 
continuat cu trei video-mărturii despre sem-
nificația personală a legăturii transatlantice 
oferite de foștii ambasadori ai Statelor Unite în 
România James Rosapepe și Hans Klemm, pre-
cum și de autoarea dramatică româno-ameri-
cană Cătălina Florescu.

Galeria Sector 1 
în seria permanentă „Vinerea Artelor” 

Tururile celor mai importante spații  expoziționale 
românești au programat vineri, 4 decembrie, 
Galeria Sector 1 din București, platformă de 
întâlnire a artiștilor, curatorilor și iubitorilor de 
artă angajată consecvent în susținerea unor 
proiecte ce își propun forțarea limitelor și con-
vențiilor creativității vizuale. Galeria este situată 
în incinta fostului Combinat al Fondului Plastic 
și are în portofoliu artiști ai celebrei Școli de la 
Cluj, precum Norbert Filep, Pavel Grosu, Alexan-
dra Şerban, Betuker István, Radu Băieş, Marcel 
Rusu și Lucian Popăilă.

ICR PARIS 
Patrimoniul spiritual românesc, 

apreciat de francezi 

Printre postările ICR  Paris din această 
săptămână s-au numărat: fotografii din ex-
poziția „Vatra luminoasă“, realizate de Nicu Il-
foveanu, emisiunea dedicată României, realiza-
tă de TV5 Monde în colaborare cu Organizația 
Internațională a Francofoniei și filmată în Ho-
tel de Béhague, sediul Ambasadei României la 
 Paris. De asemenea, echipa ICR Paris a pro-
movat portretul unui interesant romancier 
român francofon stabilit în Elveția, Marius D. 
 Popescu,  semnalarea volumului „Ces Roumains 
qui font la France: deux siècles d’immigration 
en  provenance de Roumanie et de Moldavie“ de 
Bruno Teissier, dar și imagini cu Biblioteca Uni-
versității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, sau fo-
tografii din Sinaia, Biertan, și Caraș Severin, care 
ilustrează patrimoniul spiritual al României. 

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA
Cei zece ani ai Festivalului Internațional Propatria, 

într-un film aniversar 

Cel de-al patrulea eveniment din cadrul celei 
de-a X-a ediții a Festivalului Internațional Pro-

patria – Tinere Talente Românești de la Roma, fil-
mul aniversar „PROPATRIA DE 10”, a fost  prezentat 
sâmbătă, 28 noiembrie 2020, de  Accademia di 
Romania in Roma pe pagina de Facebook a 
reprezentanței. Filmul, realizat de Virgil Oprina, 
relatează secvențial  evenimentele derulate în 
cei 10 ani de viață ai Festivalului, cu mărturii 
și elemente portretistice ale premiaților și ai 
artiștilor consacrați, alternate de interviuri cu 
ambasadori, reprezentanți instituționali, direc-
tori de instituții românești și italiene, care au 
contribuit de-a lungul timpului la realizarea și 
succesul proiectului. Festivalul a fost organizat 
de Asociația Culturală PROPATRIA din Roma, cu 
sprijinul Secretariatului General al Guvernului 
– Departamentul Românilor de Pretutindeni, în 
colaborare cu Accademia di Romania in Roma 
și cu patronajul Ambasadei României în Italia în 
perioada 20 noiembrie – 1 decembrie 2020. 

Luminița Țăranu, câștigătoarea 
„Premiului special pentru Artist străin” la Sulmona  

Lucrarea „PICTA 
MANENT 2020” 
realizată de ar-
tista Luminița 
Țăranu, care a 
primit „Premiul 
special  pentru 
artist străin” în 
cadrul celei de-a 
47-a ediții a Ex-
poziției Inter-
naționale de Artă 
Contemporană 
de la Sulmona a 
fost prezentată 
pe pagina oficială 
de Facebook a 
reprezentanței 
ICR la Roma joi, 3 
decembrie 2020.  
Expoziția Internațională de Artă Contemporană 
de la Sulmona se desfășoară în perioada 7 
noiembrie - 5 decembrie 2020 la Museo Civico 
Diocesano Santa Chiara din Sulmona din regi-
unea Abruzzo. Ediția din acest an este dedicată 
artistului Gaetano Pallozzi, fondatorul acestei 
importante expoziții de artă contemporană, și 
a reunit peste 240 de artiști din diferite țări: Ita-
lia, Germania, Serbia, Polonia, România, Rusia, 
Belarus, Iran, Siria, Argentina, Mexic, Venezuela 
și Sri Lanka.

ICR STOCKHOLM
Scriitorul Lasse Söderberg, 

despre Premiul Marin Sorescu 2020  

Discursul scriitorului Lasse Söderberg, laurea-
tul Premiului Marin Sorescu 2020, este prezen-
tat vineri, 4 decembrie, pe pagina de Facebook 
a reprezentanței. Lasse Söderberg este scrii-
tor, poet, traducător și critic literar, iar, ca tra-
ducător, s-a făcut cunoscut ca un important 
promotor al poeziei franceze, spaniole și lati-
no-americane. „Recunoștința mea este dublă. 
Pe de o parte, sunt recunoscător pentru premiu 
în sine, care imi dă atât un respiro financiar, cât 
și un suport pentru aprofundarea scrisului. Pe 
de altă parte, pentru că se întâmplă să fie și 
premiul care poartă numele lui Marin Sorescu. 
Marin a apărut la Malmö în anii ‘70 și mi-a de-
venit bun prieten. Aveam multe în comun. De 
aceea, parcă îl aud șoptind în urechea juriului 
incoruptibil: «Dați-i premiul lui Lasse!». Și așa 
a și fost. Minunat!, declară scriitorul Lasse Sö-
derberg. La finalul discursului, actorul suedez 
Cristian Fex citește o serie de poezii traduse ale 
poetului Marin Sorescu.

ICR VARȘOVIA 
Poeziile lui Claudiu Komartin ajung la polonezi 

cu ajutorul „Busolei literare“ 

Printre scriitorii 
necunoscuți încă 
în Polonia se află și 
Claudiu  Komartin. 
Protagonist al 
„Busolei litera-
re“ în această 
s ă p t ă m â n ă , 
Claudiu Komartin 
se va prezenta 
cititorilor polo-
nezi prin inter-
mediul volumului 
său de poezii „Co-
balt“. Informațiile 
sunt prezentate 
bilingv pe site-
ul și pagina de 
Facebook ale 
 Institutului. Grație 
traducătoarelor Radosława Janows-
ka-Lascar, Joanna Kornaś-Warwas și Olga 
 Bartosiewicz-Nikolaev, polonezii vor putea citi 
fragmente din operele celor 20 de scriitori se-
lectați în prima etapă a proiectului.

Tradiții și obiceiuri românești de Sfântul Andrei 

Un nou proiect on-
line dedicat cul-
turii  tradiționale și 
obiceiurilor, dati-
nilor și  credințelor 
existente în 
România în prea-
jma trecerii din-
tre ani, dezvoltat 
în parteneriat cu 
Muzeul Național al 
Țăranului Român 
din  București, 
a fost lansat la 
30 noiembrie 
pe rețelele de 
socializare ale 
reprezentanței. 
Prima săptămână 
a fost dedicată 
tradițiilor și obiceiurilor de Sf. Andrei, materi-
alele scrise și vizuale făcând parte din arhiva și 
din colecțiile MNȚR. Proiectul se va desfășura 
pe durata a cinci săptămâni. 

IRCCU VENEȚIA 
Intrarea triumfală a Regelui Ferdinand în București, 

într-o fotografie colorizată digital 

Două noi fotografii colorizate digital de  Jecinci 
în cadrul proiectului „Vedere din România“ 
au fost distribuite pe paginile de Facebook și 
 Instagram ale IRCCU Veneția. Prima, postată la 
1 decembrie, prezintă intrarea triumfală a Re-
gelui Ferdinand și a Reginei Maria, alături de 
generalul Berthelot, în Bucureștiul anului 1918, 
iar cea de-a doua, din 3 decembrie, ilustrează 
 imaginea gării din Cluj-Napoca, fotografia 
 original fiind realizată în în anii ”40.

Farmecul misterios al lagunei veneţiene la Chioggia, 
surprins de pictorul Ştefan Popescu  

Trei tablouri semnate de Constion (Constan-

tin Ionescu) (cca. 1900-anii ‘70), provenind din 
colecții private, o lucrare de artă contempo-
rană din colecţia Muzeului Naţional al Unirii, 
realizată de Călin Săsărman (n. 1960), precum 
și două picturi de Ştefan Popescu (1872-1948) 
și una de Marius Bunescu (1881-1971), toate din 
colecții private, au fost prezentate  detaliat, în 
limba  italiană, pe rețelele de socializare ale 
 instituției, în cadrul proiectului „Veneţia şi la-
guna veneţiană în viziunea artiştilor români ai 
secolului XX“.

ICR VIENA
Omagiu adus pianistului Dinu Lipatti 

Un moment muzical susținut de pianistul  Horia 
Maxim, care a prezentat „Nocturna pe o temă 
moldovenească”, a fost prezentat joi, 3 decem-
brie, pe paginile de Facebook ale ICR Viena şi 
Bösendorfer Salon. Înregistrarea a fost difuza-
tă cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la moartea 
pianistului Dinu Lipatti (1917-1950). 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 interpreţi 
români şi străini.

    

     

 

 

 

 
 

28 noiembrie - 4 decembrie 2020
 7 zile de diplomație publică

https://www.icr.ro/londra  

