
  

PROGRAME INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE
„European Music Gallery Festival 2020” 

s-a încheiat la Muzeul Colecțiilor de Artă 

Tineri muzicieni, foști și actuali membri EUYO 
(Orchestra de Tineret a Uniunii Europene) 
din România și Grecia, au susținut sâmbătă, 
5 septembrie, un concert cameral la Muzeul 
Colecțiilor de Artă. Evenimentul, organizat 
de EUYO, în parteneriat cu Institutul Cultural 
Român, Muzeul Național de Artă al României și 
Radio România Muzical, a încheiat „European 
Music Gallery Festival 2020”. 
Programul muzical a fost un omagiu adus 
tradițiilor muzicale populare din Balcani: dan-
surile populare românești ale lui Béla Bartók, 
o reelaborare a motivelor provenite din dan-
surile populare ale satelor Voiniceni, Igriș, Bu-
cium,  B   eiuș și Neagra, melodia tradițională 
 cipriotă  Little Cypriot Suite, cele 5 dansuri gre-
cești pentru cvartet de coarde ale lui Nikos 
 Skalkottas, compuse în 1936 și Dilmano, Dilbe-
ro de  Alexander Vladigerov, și variațiuni pe o 
melodie populară bulgărească, în aranjamen-
tul  Vassilenei Serafimova. În finalul concertului, 
majoritatea muzicienilor au revenit pe scenă 
pentru  interpretarea lucrării Două piese pen-
tru octet de coarde de Dmitri Şostakovici. Or-
chestra de cameră EUYO a fost formată din 
muzicienii Theodor Andreescu, Ciprian Oraveț, 
Daniela Tudor, Valentin Șerban (vioară), An-
drieș Cigulea (violă), Alkistis Misouli, Alex Spînu 
(violoncel), Constantin Borodin, Mihail Grigore, 
 Alexandru Munteanu (percuție). În seria de 24 
de concerte a European Music Gallery Festival 
2020, care a avut loc în 19 țări din Europa în 
condiții de distanțare socială, au participat 282 
de muzicieni din toate cele 27 de țări ale UE și 
din Marea Britanie.

Muzică românească, 
transmisă online sâmbăta de ICR 

Creația muzicală românească este pusă în 
valoare și expusă publicului de Institutul  Cultural 
Român printr-o serie de videoclipuri, pe care le 
transmite, în fiecare sâmbătă, de la ora 15.00, 
pe canalele de comunicare online ale ICR Bu-
curești și ale reprezentanțelor din străinătate. 
Primul videoclip a fost difuzat sâmbătă, 5 sep-
tembrie. În program a fost „Cantabile şi  presto 
pentru flaut şi pian” de George Enescu, în in-
terpretarea lui Ion Bogdan Ştefănescu și a 
Clementinei Ciucu-Ristea. În videoclipurile di-
fuzate, ansambluri și orchestre de prim rang, 
Violoncelissimo, Orchestra Română de Tineret 
și Corul deTineret Alternativ, conduse de Marin 
Cazacu, Cristian Mandeal, Voicu Popescu, cu 
soliști valoroși precum Ion Bogdan Ştefănescu, 
Clementina Ciucu-Ristea, Diana Moş, Adriana 
Maier, interpretează muzică de George Enes-
cu, Theodor Rogalski, Pascal Bentoiu, Pretorian 
Vlaiculescu. Proiectul derulat de ICR marchează 
100 de ani de la înființarea Societății Compozi-
torilor Români.

Momentul „Unu pe doi”, distins de ICR 
cu Premiul „Cornel Todea”, la Gala HOP 

Ediţia a XXIII-a a Galei Tânărului Actor HOP, s-a 
încheiat duminică, 6 septembrie, la Sala Am-
fiteatru a Teatrului Național București. Mo-
mentul de grup „Unu pe doi”, cu studentele Ana 
Baciu și Bianca Temneanu de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a fost distins, 
duminică seară, la Gala HOP - Gala Tânărului 
Actor, cu Premiul „Cornel Todea” – pentru cea 
mai bună trupă de actori. În cadrul festivității 
de premiere desfășurate la Sala Amfiteatru a 
TNB, premiul a fost acordat de ICR, fiind anunțat 
de Krizbai Béla Dan, vicepreședintele ICR. Spec-
tacolul a primit, la cea de-a 23-a ediție a Galei 
HOP 2020, și Votul Publicului.

Maratonul Cineliteratura continuă în grădina MNLR 

Proiecțiile de filme menite să readucă în atenţia 
publicului ecranizările unor texte de referinţă 
din literatura română, prezentate de importanți 
critici de specialitate, sunt prezentate în fiecare 
marți și miercuri, de la ora 20.00, timp de zece 
săptămâni, în Grădina MNLR  Evenimentele au 
loc în cadrul proiectului „ Cineliteratura”, o punte 
între literatură și film, realizat în parteneri-
at de Muzeul Național al Literaturii Române, 
Institutul Cultural Român și Uniunea Autorilor 
și Realizatorilor de Film, cu sprijinul Centrului 
Național al Cinematografiei și Dacin Sara. Marți, 
8 septembrie, criticul de film Ileana Bîrsan a 
 prezentat „Moromeții”, film alb-negru românesc 
din 1987, regizat de Stere Gulea după volumul I 
al  romanului Moromeții (1955) al lui Marin Pre-
da. Miercuri, 9 septembrie  tot Ileana Bîrsan 
a prezentat „Moromeții 2”, o adaptare a celui 
de-al doilea volum al romanului „Moromeții”, a 
romanului „Viața ca o pradă” și a publicisticii 
lui Preda. Pelicula a fost lansată în 2018, regia 
aparținandu-i aceluiași Stere Gulea.

Phoenix, la cea de-a X-a ediție a 
„Galei Poeziei Române Contemporane”

Cea de-a X-a ediție a Galei, organizată de 
 Institutul Cultural Român, prin Centrul Cărții, și 
Uniunea Scriitorilor din România, cu sprijinul 

Ministerului Culturii, a avut loc joi, 10 septem-
brie, în Grădina ICR. Trupa Phoenix a deschis 
evenimentul, la ora 17.00, cu un recital extraodi-
nar. Evenimentul a fost moderat de Nicolae 
Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din 
România, iar prezentările poeților participanți 
au fost realizate de criticii literari Răzvan Von-
cu și Daniel Cristea-Enache. În program au fost 
selecționați poeții: Adrian Alui Gheorghe, Hanna 
Bota, Gabriel Chifu, Ion Cocora, Vasile Dan, Horia 
Gârbea, Ovidiu Genaru, Vasile Igna, Nora Iuga, 
Aurel Pantea, Ioan Pintea, Savu Popa, Adrian 
Popescu, Nicolae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu, 
Grete Tartler, Floarea Țuțuianu, Mihók Tamás, 
Ioan Văcărescu, Marcel Vișa, Varujan Vosgani-
an. La final, Nicu Covaci și Phoenix s-au alăturat 
din nou participanților, pentru a întări puntea 
de suflet dintre poezie și muzică.

„Trilogia transilvană”, tipărită la Editura ICR, 
a câștigat Premiul Uniunii Scriitorilor 

Într-o prezentare editorială de excepție, „ Trilogia 
transilvană”, una dintre operele de referință 
ale secolului XX , scrisă de Miklós Bánffy și 
 publicată la Editura Institului Cultural Român, 
în  traducerea din maghiară semnată de Marius 
Tabacu, a fost distinsă, vineri, 11 septembrie, cu 
Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru 
anul 2019, la categoria traduceri din literatura 
universală. Inițial publicată în limba maghiară 
(între 1934 și 1940), romanul a apărut, în ultime-
le două decenii, în engleză, franceză, spaniolă, 
germană, italiană și olandeză, bucurându-se 
de o receptare entuziastă. „Numărați” (1934), 
„Cumpăniți” (1937), „Răzlețiți ”(1940) sunt titluri-
le celor trei cărți editate și tipărite la Editura 
ICR. Marius Tabacu, declarat cel mai bun tra-
ducător din limba maghiară, spunea la  lansarea 
de la Bookfest, în 2019: „Eu am scris textul lui 
Bánffy în limba română, nu l-am tradus”. Ediția 
românească, în traducerea lui Marius Tabacu, 
include un cuvânt înainte de Marta Petreu, un 
studiu introductiv și un glosar, realizate de Lu-
cian Nastasă Kovács. Trilogia a apărut în limba 
română la inițiativa Institutului Balassi/Institu-
tul Maghiar din București și cu sprijinul Minis-
terului Comerțului Exterior și al Afacerilor Ex-
terne al Ungariei, precum și al Asociației Erdélyi 
Gondolat.

Cea mai mare expoziție Sabin Bălașa, 
la cea de-a șaptea ediție Art Safari 

Cel mai amplu eveniment dedicat artei din 
România deschide publicului pentru prima dată, 
din 11 septembrie, Victoria Tower, o clădire de 
secol XXI, aflată în vecinătatea Palatului CEC și 
Muzeului Național de Istorie a României. Bene-
ficiind și de sprijinul ICR, cea de-a șaptea ediție 
a Art Safari cuprinde cea mai mare expoziție 
dedicată pictorului Sabin Bălașa, formată din 
lucrări monumentale, din colecțiile a numeroa-
se muzee, dar și din patrimoniul Parlamentului 
României. Art Safari găzduiește și o expoziție 
a artiștilor Dumitru Gorzo, Geta Brătescu, Vlad 
Nancă, Saddo și Ștefan Câlția. Programul ex-
pozițional este completat de arta rebelă a cele-
brului grup Guerrilla Girls, de cea mai mare ex-
poziție din ultimii 50 de ani dedicată maestrului 
George Petrașcu, dar și de o expoziție cu lucrări 
create de copii din toată țară, în perioada de 
izolare.

Artista Dorina Horătău, prezentă cu instalația multimedia 
„NATAL” la Bienala Contextile

„NATAL”, instalația multimedia concepută și re-
alizată de artista Dorina Horătău, reprezeintă 
România la „Contextile” 2020, Bienala de Artă 
Textilă Contemporană, care se desfășoară la 
Centrul Cultural Vila Flor, Guimarães (Portuga-
lia), în perioada 5 septembrie – 25 octombrie. 
Institutul Cultural Român sprijină participarea 
artistei Dorina Horătău, aflată printre cei 50 de 
artiști din 29 de țări câștigători ai apelului lansat 
de „Contextile” 2020, la care s-au înscris 870 de 
artiști (din 65 de țări) cu aproximativ 1.150 de 
lucrări. Românca a susținut și o prelegere cu 
titlul „Material conținut și spațiu conținător” / 
„Content material and container space” la con-
ferința Textile TALKS din cadrul Bienalei.

                            

ICR BERLIN
Dicţionar de limba română în imagini

Imagini ilustrative pentru diverse substantive 
alături de denumirea acestora în limba română 
sunt postate sub forma unui dicționar de limba 
română în imagini, pe pagina de Facebook și pe 
contul de Instagram ale ICR Berlin. De asemenea, 
până pe 15 octombrie, ICR Berlin aduce în prim 
plan poezia românească tradusă în limba ger-
mană, prin realizarea unei serii de videolecturi 
în interpretarea actorilor Anna Schumacher și 
Vlad Chiriac. Programul se numește #lyrikRegal 
– antologie digitală de  poezie românească. Vid-
eoclipurile sunt difuzate sub forma de serial 
bi-saptamanal, marţea şi joia, pe pagina de 
Facebook, Instagram și pe site-ul ICR Berlin. 
Lecturile alese includ zece poeți și zece poete 
aparținând generațiilor șaizeci- șaptezeci, care 
sunt mai puțin cunoscuți/te publicului german. 
A fost promovată  personalitatea lui Tristan Tzara 
din volumul ”100 de inventatori români” apărut 
la Editura ICR, dar și a lui Mihail Kogalniceanu, în 
seria #MariDiplomațiRomâni publicată online de 
Arhivele Diplomatice ale Ministerului  Afacerilor 
Externe. ICR Berlin a promovat începerea Fes-
tivalului Internațional de Literatură din Berlin, 
care se desfăşoară între 9 -19 septembrie.

               

ICR BRUXELLES
Soprana Leontina Văduva și violonistul Răzvan Stoica 

continuă matineul muzical 

„Matineu muzical la ICR Bruxelles” a  continuat 
cu prezentarea sopranei Leontina Văduva, care 
a interpretat piesele „Hôtel” de Francis  Poulenc 
și „J’ai deux amours” de Vincent  Scotto. În cea 
de-a doua înregistrare din această săptămână, 
violonistul Răzvan Stoica a interpretat 
„ Preludium & Allegro” de Fritz Kreisler, acom-
paniat la pian de Andreea Stoica. De asemenea, 
muzicienii au vorbit despre perioada izolării și 
despre proiectele muzicale la care lucrează și 
au transmis un mesaj pozitiv, în ciuda perioadei 
dificile pe care o traversăm.

Mărturii despre Brâncuși 
cu cercetătoarea Doina Lemny 

„L-au întâlnit pe 
Brâncuşi“, lucrare 
semnată de Doina 
Lemny, publicată 
în română şi în 
franceză, și care 
prezintă portretul 
sculptorului prin 
ochii celor care 
l-au cunoscut, a 
fost prezentată pe 
pagina de Face-
book a reprezen-
tanței. De aseme-
nea, ICR Bruxelles 
a  prezentat pe 
rețelele de 
 socializare, o nouă 
 tematică dedi-
cată evenimente-
lor  culturale, pro-
pusă de Romfilatelia, prin  emisiunea de mărci 
poștale „Rafael Sanzio, 500 de ani de la trecerea 
în neființă”, care intră în circulație miercuri, 
9 septembrie. Astfel, este adus un omagiu 
personalității celebrului artist renascentist 
 Raffaello (1483 – 1520). Preluarea pupitrului Or-
chestrei Naționale a Franței de către dirijorul 
român Cristian Măcelaru, precum și anunțarea 
primului concert pe care Maestrul Măcelaru îl 
va dirija în noua sa calitate la Maison de la Ra-
dio din Paris, în data de 24 septembrie, au fost 
prezentate în rândul publicului din Belgia. 

    

ICR BUDAPESTA
S-a încheiat expoziția “So far, so good” 

Pe 6 septembrie și-a închis porțile expoziția de 
artă contemporană vernisată în 9 iulie la Buda-
pest Gallery, în cadrul căreia au expus artiste-
le românce Mădălina Zaharia și Virginia Lupu. 
Evenimentul a fost organizat cu susținerea ICR 
Budapesta și a C3 Foundation.

 

ICR CHIȘINĂU
Deschiderea oficială a Galeriei de Artă din cadrul 

Muzeului de istorie, etnografie și artă din orașul Drochia  

Inaugurarea Galeriei de Artă din cadrul Muzeu-
lui de istorie, etnografie și artă din orașul Dro-
chia, care a avut loc la 10 septembrie, a marcat 
Zilele europene ale Patrimoniului. Evenimen-
tul în cadrul căruia a avut loc și un spectacol 
cultural-artistic a fost organizat de Institutul 
Cultural Român ”Mihai Eminescu” la Chișinău, 
în colaborare cu Consiliul raional Drochia, Di-
recția de Cultură, Turism, Tineret și Sport. Ac-
torul Nicolae Jelescu a prezentat un recital de 
 poezie din creația marilor poeți români, iar for-
mații artistice raionale au prezentat publicului 
un recital de muzică populară românească. 
Mesaje de salut au rostit academicianul Vale-
riu Matei, directorul Institutului Cultural Român 
Mihai  Eminescu, Andrei Chistol, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării al Republicii Moldova, președintele 
raionul Drochia, directorul Direcției de Cultură, 
Turism Tineret și Sport Drochia, și alte  oficialități 
locale și din administrația centrală.

 

ICR ISTANBUL
Literatura română pentru copii, 

promovată în Turcia 

„Kaymak literar online, cu scriitori români con-
temporani” a continuat cu prezentarea scrii-
torilor de literatură pentru copii Petre Crăciun 
și Sînziana Popescu. În materialele postate de 
pagina de Facebook a reprezentanței, luni, 7 
septembrie, şi vineri, 11 septembrie, cei doi au-
tori români au vorbit despre propria activitate 
 literară, despre experiența pe care au avut-o 
participând la diverse evenimente desfășurate 
la Istanbul, cu sprijinul sau prin colaborare cu 
ICR Istanbul, și și-au prezentat succint cărțile din 
care au lecturat câteva pasaje. Petre Crăciun a 
citit din romanul „Fetița din floare”, iar Sînziana 
Popescu a lecturat din „Experimentul Martinel”/
„The Teddy Bear Experiment”, carte bilingvă în 
limbile română și engleză, care a apărut la edi-
tura suedeză Pionier Press. 

 

ICR LISABONA
România, zi dedicată la Bienala Internațională de Artă 

Contemporană de la Cerveira 

Participarea României la cea de-a XXI-a ediție 
a Bienalei Internaționale de Artă Contempo-
rană de la Cerveira, cel mai vechi eveniment de 
acest tip cu funcționare neîntreruptă din Por-
tugalia, a fost marcată la data de 5 septembrie, 
prin organizarea unei zile dedicate țării noas-
tre. Evenimentele desfășurate în cadrul Zilei 
României au fost: atelierul „Tehnici și materiale 
pentru sculptura în lemn“ susținut de sculp-
torul Mircea Roman, proiecția filmului „Duhul 
lăzilor trup” al regizorului Francisc Mraz, masa 
rotundă cu Mircea Roman și curatorul Helena 
Mendes Pereira, în jurul temei „Între sacru și 
martiriu: conexiuni româno-portugheze“, inau-
gurarea lucrării „Sfântul Sebastian“ realizată de 
Mircea Roman special pentru a fi expusă la Bi-
enala de la Cerveira și recitalul pianistului Nico-
lae Dumitru. 

Pianistul Nicolae Dumitru, 
recital la Rectoratul Universității din Porto

Un recital de pian 
susținut de Nico-
lae Dumitru a avut 
loc luni, 7 septem-
brie, în Auditoriul 
Casa Comum al 
Rectoratului Uni-
versității din Por-
to. Evenimentul 
a fost organizat 
de ICR Lisabona, 
în parteneriat cu 
Universitatea din 
Porto și cu spri-
jinul lui Constan-
tin Sandu, pianist 
român stabilit în 
Portugalia. Pro-
gramul a cuprins, 
pe lângă piese 
din creația enes-
ciană, piese celebre de Bela Bartok, de la moar-
tea căruia se împlinesc anul acesta 75 de ani.

   

ICR LONDRA
Documentar video despre 140 de ani 

de relații româno-britanice 

O istorie a României moderne, prezentată în 
câteva „tablouri” care pornesc de la articole 
din presa britanică de la acel moment, este 
prezentată de ICR Londra, pentru a marca 140 
de ani de relații româno-britanice. Programul 
este desfășurat în parteneriat cu Ambasada 
României la Londra, Ambasada Marii Britanii 
la București și British Council România. Primul 
episod al seriei „Dispatches across the conti-
nent - Contemporary journalistic accounts of 
Romania’s most important hours” a fost difu-
zat joi. Filmul realizat de istoricul Florin-Nicolae 
Ardelean (Universitatea Babeș-Bolyai) a vorbit 
despre independență și recunoașterea inter-
națională (1859-1881).  Programul cuprinde zece 
episoade video transmise pe toate canalele on-
line ale partenerilor. 

     

ICR MADRID
Succesul primei participări românești la Concéntrico, 

în presa spaniolă

Instalația „Fiesta” a arhitecților Attila Kim și Bog-
dan Ciocodeică a fost pe prima pagină în pre-
sa spaniolă în această săptămână. Arhitectura 
românească contemporană a fost pusă, astfel, 
în valoare, prin prima participare a României la 
Festivalul Internațional de Arhitectură și Design 
Concéntrico din localitatea Logroño, regiunea 
La Rioja. Lucrarea „Fiesta” a fost pe larg pro-
movată în presa spaniolă, cotidienele centrale 
El País și ABC, revistele de specialitate Architec-
ture and Design și Architectural Digest,  dar și 
în presa și televiziunea locală din La Rioja. Prin 
mozaicul divers colorat, reprezentând steaguri-
le mai multor țări, mesajul „Fiesta” este acela de 
comuniune, de multiculturalitate, de armonie 
socială a tuturor minorităților. Cea de-a șasea 
ediție a Festivalului Concéntrico s-a desfășurat 
între 3 și 6 septembrie. Participarea României a 
fost realizată cu sprijinul Uniunii Arhitecților din 
România, fiind realizată în parteneriat cu Insti-
tutul Cultural Român de la Madrid.

 „Ea a fost aici”, pe simezele galeriei ICR Madrid 

 Expoziția de pictură „Ea a fost aici”,  semnată de 
Sabina Elena Dragomir, este deschisă la sediul 
reprezentanței ICR Madrid până pe 30 septem-
brie.  „Ea a fost aici”/ „Ella estuvo aquí”  prezintă 
o serie de lucrări care simbolizează conștiința 
existenței. Operele conduc, prin vizibil, spre 
clar-obscur, spre adâncurile nemărginite ale 
secretului și creează iluzia unei identități pre-
cise.

                                         

ICR NEW YORK
Sediul ICR NY se înnoiește sub ochii publicului 

Spațiul reprezentanței ICR New York, situat 
în inima Manhattanului, va deveni un veritabil 
centru cultural polivalent și atractiv. Miercuri, 9 
septembrie, a fost difuzat un videoclip în re-
gie proprie al ICRNY, în care au fost prezen-
tate pentru prima oară publicului rezultatele 
parțiale (spațiile principale de evenimente și de 
birouri) ale celui mai amplu proiect de renovare 
a Institutului din ultimele decenii, aflat în plină 
desfășurare. 

Continuă prezentarea galeriilor românești 
de artă contemporană

Un nou episod al seriei „Scena artei contempo-
rane românești în 7 tururi virtuale de galerii” a 
fost difuzat vineri, 11 septembrie, în care a fost 
prezentată Galeria Nicodim, influent spațiu ex-
pozițional cu două extensii, București și Los An-
geles, care promovează în special artiști tineri, 

și care a avut un rol important în  consacrarea 
nord-americană a artiștilor din Școala de la 
Cluj. Printre „artiștii casei“ deschise în 2012 în 
București, se regăsesc nume precum cele ale 
lui Adrian Ghenie, Ciprian Mureșan sau Șerban 
Savu. Pe lângă aceste conținuturi proprii, a mai 
fost difuzat sâmbătă, 5 septembrie, recitalul 
flautistului Ion Bogdan Ștefănescu și al pianis-
tei Clementina Ciucu-Ristea, din seria “Muzică 
românească, referințe online”, derulată de ICR 
împreună cu Asociația Culturală Pro Contem-
porania. Programul al săptămânii a mai inclus, 
în reluare, prezentarea “Brățărilor dacice” din 
seria “Istoria României într-un obiect” (7 sep-
tembrie), episodul dedicat prozatorului Radu 
Pavel Gheo din seria “Viața de la capăt. Scri-
itorii reinventează lumea după pandemie” (9 
septembrie) și, din seria “Seratelor Enescu”, un 
concert al grupului Imago Mundi (10 septem-
brie).

     

ICR PARIS
Toamna pariziană începe cu romane românești 

Echipa ICR  Paris 
a distribuit pe 
 paginile din rețe-
lele de  socializare 
anunțul edi-
turii Fleuve 
Noir,  dedicată 
 r o m a n e l o r 
polițiste, în 
legătură cu tra-
ducerea lui 
 Laure  Hinckel a 
 romanului semnat 
de reșițeanul Igor 
Bergler, „ Biblia 
pierdută”, roman 
a cărui acțiune 
se petrece la 
Sighișoara. Se-
ria postărilor a 
continuat cu difuzarea înregistrării video cu 
 scriitoarea Tatiana Țîbuleac, laureată a pre-
miului pentru literatură a Uniunii Europene în 
2019. Iar siteul adevarul.ro a preluat  publicarea 
 transcrierii interviurilor acestor înregistrări 
care vor continua până în 13 octombrie 2020. 
Proiectul demarat de ICR București, „ Romanian 
music online”, interviul acordat de echipa 
de la Paris site-ului lepetitjournalbucuresti, 
dar și  povestea hotelului Terminus/Carol din 
 Constanța,  celebru imobil cult datând din seco-
lul XIX, au fost  publicate de ICR Paris. A fost 
preluată și știrea difuzată de Euronews, potrivit 
căreia 16 actori ai Teatrului Nottara au imitat 
faimoase opere de artă, pentru a aduce cultura 
mai aproape de publicul care a fost nevoit să 
stea în izolare.

    

ICR PRAGA
România, cu zece artiști pe scena de artă vizuală pragheză, 

prin Galeria Anca Poterașu 

O expoziție de grup prezintă publicului praghez 
lucrări realizate de artiști români în ultimele 
luni de distanțare socială, la Galeria lítost, din 5 
septembrie până pe 16 octombrie. Evenimentul 
se desfășoară în cadrul ”SUMO Praga - The Odd 
Year 2020”. Astfel, Galeria Anca Poterașu ex-
pune pe scena de artă vizuală din Cehia opere 
semnate de Aurora Király, Olivia Mihălțianu, 
 Alexandru Solomon, Megan Dominescu, Adeli-
na Ivan, Dragoș Bădiță, Irina Botea Bucan, Iulian 
 Bisericaru, Matei Bejenaru și Sebastian Hosu. Cei 
zece invitați prezentați de galeria bucureșteană 
sunt primii artiști români ce expun sub mode-
lul Friend of a Friend, în cadrul ediției 2020 a 
SUMO Praga, organizat de Alianța Galeriilor de 
Artă Contemporană Cehă.  Participarea lor este 
susținută de Institutul Cultural Român din Pra-
ga.

             

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA
Publicul italian poate vizita 

expoziția Alexandrei Oancea până pe 15 septembrie

„Io sono!”, expoziția cu lucrările artistei Alexan-
drei Oancea, poate fi vizitată în continuare la 
Galeria de Artă a Accademia di Romania. Artista 
expune fragmente din poveștile de viață ale mi-
granților și refugiaților care trăiesc pe teritoriul 
Italiei, transpuse într-o serie de 13 lucrări de pic-
tură și materiale video documentare realizate 
de către artistă. Alexandra Oancea a absolvit 
U.N.A.T.C, Facultatea de Teatru, Scenografie, în 
2006, debutând la Teatrul Nottara, București, în 
2005 cu spectacolul “Travestiuri”. Au urmat alte 
proiecte teatrale, musical și scurt-metraj și, în 
paralel, participarea la expoziții de pictură și fo-
tografie în țară și străinătate (Italia, Germania, 
Spania, Danemarca, Statele Unite, Singapore).

  

ICR SEGHEDIN
Filmul „Valan – Valea îngerilor”, 

la Cinematograful Belvárosi Mozi 

Lu n g m e t r a j u l 
„Valan – Valea în-
gerilor” în regia 
lui Béla Bagota, 
selectat în con-
cursul din cadrul 
celei de-a IV-a 
ediții a Festivalu-
lui  Internațional 
de Film  Zsigmond 
Vilmos, a fost 
proiectat joi, 10 
septembrie, la 
cinematograful 
Belvárosi Mozi, 
din Seghedin. 
În continuarea 
evenimentului, a 
avut loc o masă 
rotundă cu par-
ticiparea producătorului filmului, László Kán-
tor („Călătoria lui Gruber”, „Cocoșul decapitat” 
– nominalizarea la Premiile Gopo, 2009). În luna 
ianuarie a acestui an, criticii maghiari de film 
i-au acordat lui Béla Bagota premiul pentru cea 
mai bună regie, iar Dániel Garas, directorul de 
imagine, a primit premiul pentru cea mai bună 
imagine. 

 

ICR STOCKHOLM
Poeme din volumul „Trado”, 

recitate de Svetlana Cârstean 

Scriitoarea Svetlana Cârstean şi actriţa Luiza 
Stănescu au continuat seria de recitaluri online 
de poezie contemporană românească cu po-
eme din volumul  „Trado”. Volumul este  rezultatul 
colaborării poetelor Svetlana Cârstean și Athe-
na Farrokhzad în cadrul atelierului de traduceri 
organizat de ICR Stockholm și a fost publicat 
în Sudia în 2016. Tot în această săptămână, 
ICR Stockholm a promovat participarea prin-
tr-un concert online la Festivalul Live at Heart 

din Örebro a grupului muzical românesc  Royal 
 Unknown Artist- R.U.A. Live  at Heart este unul 
dintre cele mai cunoscute showcase-uri din Eu-
ropa, invitând anual aproximativ 300 de  artiști 
din toată lumea.

 

ICR TEL AVIV
Seria „Yiddishkeit”, deschisă cu „Influența culturii române 

în operele lui Itzik Manger și Dov Seltzer”

Un simpozion cu tema „Influența moștenirii cul-
turale române în operele scriitorului Itzik Man-
ger și ale compozitorului Dov «Dubi» Seltzer”, 
ambii originari din România, a marcat lansarea 
seriei de evenimente online dedicate culturii 
idiș, „Yiddishkeit”, ce a avut loc joi, 10 septem-
brie. Evenimentul a fost organizat de Institutul 
Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu 
Leyvik House din Tel Aviv și Asociația Scriitorilor 
și Jurnaliștilor de Limbă Idiș din Israel. La dis-
cuții au participat Daniel Galay, poet și director 
Leyvik House din Tel Aviv, și dr. Asnat Goldfarb, 
lector și cercetător în domeniul muzicii idiș. 
Simpozionul a fost difuzat live pe pagina oficială 
de Facebook a ICR Tel Aviv.

Liana Saxone Horodi a vorbit despre personalitățile 
culturale românești care i-au marcat cariera artistică 

Un nou episod din seria „Portret de artist”, prin in-
termediul căreia ICR Tel Aviv propune incursiuni 
în activitatea artistică a unora dintre personal-
itățile marcante ale scenei culturale israeliene 
care au rădăcini românești sau care realizează 
frecvente schimburi culturale cu România, a 
fost difuzat la 8 septembrie. Materialul i-a fost 
dedicat artistei plastice Liana Saxone Horodi: 
un periplu virtual prin cariera sa artistică de 60 
de ani, dar și  prin experiențele de viață ai celor 
80 de ani pe care îi aniversează. Într-un dialog 
cu Cleopatra Lorințiu, artista, adevărată amba-
sadoare culturală a României în Israel, a oferit 
detalii privind procesul de creație și crezul său 
artistic, a vorbit despre personalitățile culturale 
românești care i-au marcat cariera artistică, 
de la profesori ca Rudolf Schweitzer-Cumpăna, 
la mentori ca Ionel Jianu, până la membri de 
familie și prieteni. Materialul video (în limbile 
română și ebraică) a fost difuzat în premieră 
marți, 8 septembrie 2020, pe pagina de Face-
book și pe canalul de Youtube ale ICR Tel Aviv.

Filmul „colectiv” este marele câștigător al Festivalului 
Internaţional de Filme Documentare DocAviv

Premiul cel mare al singurului festival inter-
naţional de film documentar din Israel, care se 
desfășoară în perioada 3-12 septembrie, a fost 
acordat filmului românesc „colectiv” regizat de 
Alexander Nanau. „Acest premiu  califică filmul 
«colectiv» și îl face eligibil pentru premiile  Oscar, 
iar susținerea ICR este de mare ajutor și sperăm 
să putem colabora pentru  promovarea acestui 
film în SUA, Canada, UK, Franța și  Luxemburg”, 
a declarat Alexander Nanau, regizorul filmu-
lui documentar „colectiv”, la scurt timp de la 
anunțarea premiului. ICR a mai sprijinit partici-
parea la DocAviv a filmului documentar „Acasă, 
My Home”, în regia lui Radu Ciorniciuc.

 

ICR VARȘOVIA
„Despre limită” de Gabriel Liiceanu este cartea săptămânii 

Ciclul săptămânal dedicat traducerilor  literare 
românești, publicate de edituri poloneze, con-
tinuă cu Gabriel Liiceanu și „Despre limită”. 
Volumul a apărut în Polonia în noiembrie 2018 
la editura Universitas. 

 

IRCCU VENEȚIA
Viziuni ale pictorilor români asupra lagunei venețiene 

În cadrul seriei expoziționale virtuale «Veneţia 
şi laguna veneţiană în viziunea artiştilor români 
ai secolului XX », sâmbătă, 5 septembrie, au fost 
prezentate pe pagina de Facebook şi pe contul 
de Instagram ale IRCCU de la Veneţia două lu-
crări de maturitate din peisagistica venețiană a 
lui Nicolae Dărăscu: Colţ din Veneţia și Marină.  
Ambele provin din patrimoniul Muzeului de Artă 
al Muzeului Judeţean Mureş. Pe 7 septembrie, 
seria a continuat cu prezentarea unei lucrări 
din anii 60, așezată la granița dintre abstract 
și figurativ: pastelul Piaţetă din Veneţia,  a Si-
monei Vasiliu Chintilă.

Cartografia istorică a teritoriilor românești, 
prezentată publicului italian 

În cadrul seriei „Monumenta Cartographica 
Dacoromaniae – Spaţiul românesc în cartogra-
fia secolelor XVI–XVIII”, au fost prezentate pe 
canalele social-media ale IRCCU Veneţia, la 11 
septembrie, două hărţi din secolul al XVIII-lea, 
aparținând şcolii cartografice germane, reali-
zate de Johann Baptist Homann: Principatus 
Transilvaniæ in quinque Nationes earumque Re-
giones et Comitatus (din Colecţia cartografică 
a Bibliotecii Regale din Copenhaga) și Tabula 
Geographica continens Despotatus Wallachiae 

atque Moldaviae, Provinciam Bessarabiae sub 
clientela Turcica (din colecția Bibliotecii Region-
ale a Moraviei din Brno, Cehia).

  

ICR VIENA
Participare românească la Festivalul de artă contempo-

rană multimedia Ars Electronica 

Expoziţia „THE WILD STATE”, găzduită de Uni-
versitatea de Artă și organizată cu universități 
 partenere din întreaga lume, prezintă lucrări 
create de studenţi în perioada de distanțare 
socială. Din România au fost selectate proiecte 
realizate de studenţi ai departamentului  CINETIC 
al UNATC pentru a participa la Festivalul de artă 
digitală Ars Electronica, care se desfăşoară 
la Linz, în perioada 9-13 septembrie, cu ICR 
 Viena partener de promovare. Proiectele care 
 participă la Festival sunt „Quantum  Polytopes” 
de Sebastian Comanescu (lucrare prezentată în 
cadrul expoziţiei) şi performance-ul „ Reconnect” 
de Octavian Albu. De asemenea, reprezentanța 
de la Viena a difuzat pe pagina de Facebook 
un interviu cu regizoarea Carmen Lidia Vidu, 
care a vorbit despre copilăria pe malul Dunării, 
 colorată cu poveștile cu fantome, bătăi și scan-
daluri la cârciuma din sat și despre drumul ar-
tistului vocal într-o lume a recunoașterii.
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