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CUPRINS

DAT E S TAT I S T I C E
Date statistice privind sesiunea de finanțare pentru proiectele editoriale 2014

Înlesnirea activității de colectare a venit în întâmpinarea nevoii
AFCN de a spori bugetul instituției care în 2014 s-a caracterizat
printr-o scădere considerabilă. Principala cauză este legată de
faptul că până în decembrie 2012, Compania Naţională "Loteria
Română" - S.A. avea o contribuție la fondul cultural de 2% din
încasări. Pierderea acestei finanțări de la bugetul de stat a pus AFCN
în situația de a se concentra spre colectarea cotizațiilor de la agenții
economici menționați în Ordonanța nr.51/1998. În ciuda faptului că
activitatea de colectare s-a intensificat considerabil, după trei ani de
creștere a sumelor alocate proiectelor culturale și editoriale, în 2014
fondul cultural s-a diminuat cu 36% în cazul proiectelor culturale și
cu aproape 12% în cazul celor editoriale.
Suma disponibilă finanțării proiectelor editoriale a fost de 2.200.000
lei, repartizată, de către membrii Consiliului Administrației Fondului
Cultural Național, astfel:
Carte: 1.100.000 lei
Reviste și publicații culturale:600.000lei
Noile media: 250.000lei
Contestații: 250.000 lei

Proiecte selectate spre finanțare
„Carte“: au fost depuse spre finanțare 156 de proiecte editoriale,
însumând 236 de titluri de carte, fiind declarate câstigătoare 34 de
proiecte editoriale cu 70 de titluri.
„Reviste și Publicații Culturale“: au fost depuse spre finanțare 92
proiecte editoriale, dintre care 92 de titluri, câstigătoare și finanțate
fiind 22.
“Noile Media”: au fost depuse spre finanțare 53 de proiecte, cu 68
de titluri, câstigătoare și finanțate fiind 13.

CUPRINS

DAT E S TAT I S T I C E
Date statistice privind sesiunea de finanțare nerambursabilă I/2014 pentru programe și proiecte culturale
Administrația Fondului Cultural Național a acordat, în sesiunea de finanțare pentru proiecte culturale, finanțări nerambursabile pentru proiecte a căror
derulare s-a realizat în perioada aprilie - noiembrie 2014.
Suma disponibilă pentru finanțarea nerambursabilăa fost de 8.000.000 lei, și a fost repartizată de către membrii Consiliului Administrației astfel:
ARTE VIZUALE - incluzând, dar fără a se limita la: pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, instalaţii, ceramică, colaj, animaţie, film,
artă textilă, tehnici mixte, noi media, cercetare în istoria artei, design, arhitectură: 2.300.000 lei
ARTELE SPECTACOLULUI (teatru, muzică, dans): 2.700.000 lei
ACTIVITĂŢI MUZEALE ȘI ACTIVITĂȚI PRIVIND PROMOVAREA CULTURII SCRISE (inclusiv lecturile publice): 1.000.000 lei
PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL (material si imaterial) - Activităţi culturale legate de promovarea patrimoniului local și naţional, meșteșuguri
tradiţionale, promovarea în context cultural a patrimoniului mobil, imobil și imaterial, cercetări privind patrimoniul cultural: 1.800.000 lei
CONTESTAȚII: 200.000 lei

CUPRINS

DAT E S TAT I S T I C E
PROIECTE CULTURALE SESIUNEA I / 2014
Dacă în anul 2010 plafonul maxim pentru finanțarea
unui proiect cultural a fost de de 35.000 lei, iar în anul
2011, 50.000 lei, în anul 2012, pentru ambele sesiuni de
finanțare pentru proiecte culturale plafonul a urcat la
70.000 lei per proiect. În anul 2013, nivelul plafonului a
rămas la 70.000 lei per proiect în prima sesiune și a scăzut
la 50.000 lei în a doua sesiune, în 2014 plafonul crescând
la 80.000 de lei.

CUPRINS

DAT E S TAT I S T I C E

Au fost depuse spre finanțare 1430 proiecte culturale, provenite din 41 județe și Municipiul București.
După evaluarea proiectelor depuse în concurs, cât și după soluționarea contestațiilor, au fost selectate pentru finanțare, 113 proiecte culturale, după cum
urmează:
Arie tematică
Arte vizuale
Activități Muzeale și
activități privind
promovarea culturii scrise
Artele Spectacolului
Patrimoniu Cultural
Național
TOTAL

Număr proiecte depuse
405
156

Număr proiecte finanțate
34
13

465
404

37
27

1430

111

Pornind de la datele enumerate mai sus, se observă următoarele:
În anul 2014, analizând numărul proiectelor culturale încărcate în aplicația on-line în sesiunea de finanțare pentru proiecte culturale, se remarcă un interes
deosebit pentru ariile tematice: Artele spectacolului (465 proiecte depuse spre finanțare), pentru Arte vizuale (405) și Patrimoniu Cultural Național (404).
Analiza efectuată la nivel de regiuni de dezvoltare relevă faptul că există un interes crescut pentru proiectele culturale, în capitală, în județele din Nord-Vest și
Centru, și un interes mai mic în județele din sudul și estul țării.

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Istorie și conștiinţă de clasă (ed. originală: Geschichte und
Klassenbewußtsein, Malik, Berlin, 1923) este o carte aflată la
originea celor mai importante curente neomarxiste ale secolului
XX; volumul cuprinde o culegere de eseuri de dialectică marxistă.
Influenţa ei a fost enormă și a atins gânditori ca Adorno, Habermas,
ori Debord. Potrivit lui Lucien Goldmann, chiar și celebra Fiinţă și
timp a lui Heidegger s-ar dori un răspuns la această lucrare. Printre
cele mai importante concepte ale cărţii se numără cel de “reificare”,
care e punctul de plecare al unei critici a tuturor formelor de
înstrăinare din societatea burgheză, de la producţia de marfă, la
obiectivarea știinţifică și tehnică. Lucrarea a stârnit numeroase
dezbateri, fiind condamnată de marxismul oficial, iar Lukács silit
să-și abjure ideile, întrucât contestase anumite presupoziţii filosofice
ale ortodoxiei marxiste, în special existenţa unor presupuse legi
obiective ale istoriei și societăţii.

ISTORIE ȘI CONȘTIINȚĂ DE CLASĂ
autor Georg Lukács
traducere de Maria-Magdalena Anghelescu

E D I T U R A TAC T
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PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Acest volum strânge laolaltă cercetările, drumurile și concluziile
produse de Jacques Derrida în celebrul său seminar din cadrul
EHESS în anii 2011-2012. Conform propriei sale mărturisiri, a dorit
să cerceteze îndeaproape „suveranitatea”, „istoria politică și ontoteologică a acestui concept și a figurilor sale”. Această cercetare a
suveranităţii se intersectează cu un alt subiect important din cadrul
gândirii sale: felul în care a fost tratat, atât teoretic cât și practic, din
perspectiva unui „propriu al omului” din ce în ce mai problematic,
ceea ce numim abuziv, cu un singular general, „animalul”. Plecând
de la celebra fabula a lui La Fontaine, Lupul și Mielul, în care se
regăsește o întreagă tradiţie de gândire a raportului dintre forţă și
drept sau forţă și justiţie, și prin analiza minuţioasă a unor texte de
Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Schmitt, Lacan, Deleuze, Valery
sau Celan, Derrida încearcă dezvoltarea unei „taxonomii a figurilor
animale ale politicului” și ale suveranităţii, explorând logicile
care, succesiv, produc supunerea animalului (și a viului) de către
suveranitatea politică, dar și dezvăluie o analogie neobișnuită între
animal și suveran, la fel și între suveran și Dumnezeu, care împart
locul unei exteriorităţi precise faţă de „lege” și „drept”.

FIARA ȘI SUVERANUL
volumul II
autor Jacques Derrida
traducere Bogdan Ghiu

E D I T U R A TAC T

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

LINIA DE PRODUCȚIE. MUNCIND CU ARTĂ
autor Bogdan Ghiu

E D I T U R A TAC T

Lucrând neîntrerupt la această carte cu începere din anul 2008,
autorul formulează o nouă teorie asupra artei, mai exact o teorie
extinsă asupra receptării și abordării artei printr-o utilizare
productivă. Această nouă teorie e formulată indirect, printr-o
observare extrem de atentă a tendinţelor artei contemporane, care
sunt radicalizate teoretic, arta fiind deschisă accesului tuturor ca un
îndemn la creaţia de sine în sensul creșterii autonomiei personale,
perspectivă care își propune să depășească graniţele criticii de
artă sau ale receptărilor specializate. În această carte, arta este
privită ca principalul domeniu alternativ de reflecţie și acţiune
din lumea contemporană, în care închiderile politicii (de unde
analize adiacente asupra situaţiei politice actuale), ale știinţei, ale
producţiei de cunoștinţe, mediatice sunt abolite și accesul popular
redevine posibil, arta propunându-se astfel oamenilor ca un imens
atelier deschis, de unde și metafora practică a „liniei de producţie”:
prin artă, ne producem colectiv unii pe alţii, lucrăm împreună,
etic și politic, unii la alţii sub semnul artei, ca artă existenţială sau
ca „stilistică a existenţei” (M. Foucault), arta figurând în sine un
model de socialitate productivă, unul dintre puţinele locuri cu
potenţial democratic de care publicul, încetând să mai fie, tocmai,
doar „public”, poate profita existenţial și politic, fiecare devenind
lucrător alături de artist și prelungind munca artistului împreună cu
contemporanii săi.

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Publicată la Princeton University Press, este prima carte scrisă
de Richard Rorty. Până la acel moment publicase doar studii și o
antologie, care i-a crescut admirația în rândul filozofilor analitici,
The Linguistic Turn (un compendiu de texte din cei mai importanți
filozofi ai limbajului, căruia i-a scris, în 1967, ca editor, o prefață și o
postfață). Treptat, prin studiul lui John Dewey și al filozofilor Quine
și Sellars, Rorty începe să-și contureze poziția ”pragmatistă” pe care
o va articula, în 1979, în Filozofia și oglinda naturii.
Scopul principal al cărții este acela de a arăta că două dintre cele mai
cunoscute teme ale filozofiei contemporane (problema minte-corp
și cea a adevărului corespondență) pot și trebuie să fie depășite.
Iar modul în care alege Rorty să realizeze această depășire este
unul cu totul nou și intrigant. În loc să încercăm să rezolvăm aceste
probleme, sugerează filozoful, ar fi mai bine să încercăm să le
dizolvăm, folosindu-ne de câteva strategii.

FILOZOFIA ȘI OGLINDA NATURII
autor Richard Rorty
traducere de Razvan Andrei și Sorin Popa

E D I T U R A TAC T
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PROIECTE EDITORIALE
CARTE

În această carte, Cornel Ban explică cum a fost posibil ca după
1989 neoliberalismul să fie adoptat și să devină singura doctrină
dezirabilăîn contextul economic românesc. În această carte
Corel Ban face o analiză istorică comparativă a diseminării ideilor
neoliberale în spațiul românesc. Cartea este împărțităîn 2 părți:
prima parte este un excurs istoric, începând cu 1848 până la 1989.
Mai apoi Cornel Ban prezintă detaliat economia politică a brandului
autoritar al socialismului bazat pe creștere economică adoptat între
anii 1949 și 1989.
Finanțare AFCN pentru întregul proiect editorial: 50.000 lei
Contrubuție proprie / Alte surse: 10.500 lei

DEZVOLTARE ȘI DEPENDENȚĂ. Economia politică
a capitalismului românesc
autor Cornel Ban

E D I T U R A TAC T
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PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Albumul face parte din colecția „igloopatrimoniu”, inaugurată
de IglooMedia în 2007, cu scopul de a prezenta monumente
de arhitectură civilă și religioasă, importante atât pentru istoria
arhitecturii, cât și pentru cea a civilizației și mentalităților.
Proiectul editorial își propune, printr-o documentație amănunțită și
o bogată și diversă ilustrație fotografică să contribuie la promovarea
și salvgardarea unui program arhitectural specific Olteniei care, din
nefericire se confruntă cu dispariția.
Culele sunt case fortificate a căror denumire provine din cuvântul
turcesc „kule”, care înseamnă turn. Ele au fost construite de boieri
și boiernași pe moșiile lor din Oltenia, pentru a se apăra de invaziile
cetelor de turci proveniți din raialele de la Dunăre. Răspândirea lor a
fost largă pe întreg teritoriul Olteniei și în vestul Munteniei, însă, din
zecile, poate sutele, de astfel de case întărite, au supraviețuit până
azi foarte puține, unele dintre ele pe cale de a se prăbuși.
Finanțare AFCN: 50.000 lei
Contribuție proprie / alte surse: 52.000 lei

CULE. Casele fortificate între fală și ruină

I G LO O M E D I A

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Cartea Dear Money se adresează deopotrivă publicului local,
avid de un discurs percutant care să se sprijine pe instrumente
teoretice actuale, dar și comunității artistice internaționale căreia i
se va oferi o incursiune relevantă în peisajul dinamic al contextului
artistic românesc. Publicul țintă este format din: artiști interesaţi
de fenomenul contemporan în artă, studenţi ai universităţilor de
arte, tineri artiști, critici de artă, cercetători, jurnaliști, public larg.
Există prea puține produse editoriale produse local și distribuite
internațional, fapt ce a condus la o slabă reprezentare și promovare
a artei contemporane românești pe piața editorială europeană.
Proiectul de față răspunde acestei deficiențe prin prezentarea
unei ample selecții de propuneri artistice ce totalizează 40 de
contribuții, majoritatea aparținând unor artiști promițători aflați la
începutul carierei, cărora li se adaugă nume consacrate, recunoscute
internațional, precum Geta Brătescu, Ion Grigorescu, Daniel Knorr,
Matei Bejenaru.
Finanțare AFCN: 45.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 27.120 lei

DEAR MONEY

A S O C I AŢ I A S A L O N U L D E P R O I E C T E
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PROIECTE EDITORIALE
CARTE

REȚETE TRADȚIONALE DIN ZONA SIBIULUI
Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

CINDRELUL-JUNII SIBIU

Reţete tradiționale din zona Sibiului este primul produs editorial
care valorifică gastronomia specifică celor 5 zone etnofolclorice ale
Sibiului: Mărginimea Sibiului, Țara Secașelor, Valea Hârtibaciului,
Valea Târnavelor și Țara Oltului. Dincolo de rețete (existente în
orice carte de bucate), sunt importante poveștile care le însoțesc;
astfel, cartea va oferi detalii despre contextul cultural în care
aceste mâncăruri erau odinioară pregătite. „Reţete tradiționale din
zona Sibiului” se va diferenția astfel de cărțile obișnuite de bucate
prin perspectiva multidisciplinară asupra reţetelor: folclorică –
mâncărurile sunt legate de marile evenimente din viaţa omului,
de sărbătorile de peste an, de muncile câmpului etc. și faptele
de cultură tradiţională ce le însoţesc (strigături); antropologică;
nutriţională - reţetele tradiţionale acoperă toate preparatele de la
aperitive la desert, supe și ciorbe etc. Mai mult, cartea va valorifica
atât rețete specifice românilor, cât și celorlalte etnii conlocuitoare,
sași, maghiari, rromi. De pildă, orzul cu carne, mâncare specifică
satului Rod, era servită atât la nunţi, cât și la pomana pentru cei
morţi, zamă de fasole cu chicior de porc afumat, specifică în satul
Retiș, se pregătea întotdeauna vara, în toiul secerișului, la îmblătit,
iar Bodaelawend Suppe sau Bodârlavăn e supa cu legume și carne
pe care landlerii o mâncau la ocazii festive, dar pe care o serveau și
oamenilor care săpau groapa celui mort.

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Junii Sibiului – 70 de ani este prima carte cu caracter monografic
dedicată unui ansamblu folcloric profesionist din România. Mai mult,
cartea are în centru cea mai veche formaţie de dansuri populare a
României, Junii Sibiului, și vine să marcheze aniversarea a 70 de ani
de activitate neîntreruptă, sărbătorită în 2014. De-a lungul celor 7
decenii de existență a ansamblului, mii de articole și zeci de pagini
au fost dedicate Junilor Sibiului, de către jurnaliști și specialiști în
cultură tradițională și coregrafie. Toate sunt însă dispersate în ziare
vechi, ce zac în biblioteci, în diferite volume sau pe Internet. Cartea
Junii Sibiului – 70 de ani este demersul editorial menit să reunească
într-un volum omogen mărturii scrise și imagini sugestive pentru
evoluția ansamblului.
Finanțare AFCN: 50.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 49.070 lei

JUNII SIBIULUI – 70 DE ANI
Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

CINDRELUL-JUNII SIBIU

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Această publicație oferă prima retrospectivă a proiectelor
de lungădurată și a expozițiilor realizate de Ioana Nemeș în
scurta, darextraordinara sa carieră. Fascinată de timp, limbaj și
denarativitatea non-lineară, practica Ioanei Nemeș pornește de la un
permanent și necondiționat proces de autoevaluare. Aflat la
limitafragilă dintre artă și viață, proiectul _Evaluări lunare_,realizat în
diverse formate și pe medii diferite, marchează dorințaartistei de a-și
expune experiențele subiective, dialogurile și
confruntările cu propria condiție și propriul context. Forța
șifragilitatea mediului artistic al Ioanei Nemeș contrastează înaceeași
măsură cu analiza precisă, aproape chirurgicală, astărilor ei zilnice,
a dorințelor și a situațiilor de viață pecare se bazează scenariile sale
enigmatice în formă de statement-uriscrise. Lucrările Ioanei Nemeș
au fost expuse în muzee și centre deartă contemporană precum
Art in General, New York (2011), Secession,Viena (2010), Istanbul
Biennial (2009), Smart Project Space, Amsterdam(2009), U-Turn,
Copenhaga (2008), Prague Biennial (2007), Bucharest
Biennial (2006), Kunsthalle Fridericianum, Kassel (2006). Ioana
Nemeș aprimit premiul _Future of Europe Art _din partea
GalerieiZeitgenössische fur Kunst, Leipzig în 2007.

Carte de artist: IOANA NEMEȘ

A S O C I AŢ I A P E P L U S PAT R U

Finanțare AFCN: 49.985 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 21.750 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Carte de memorii care descrie evenimentele-cheie ale copilăriei
autoarei (anii 1930–1940), evenimente hotărâtoare pentru formarea
identităţii eseistei. În carte apare o lume care a dispărut într-o mare
măsură din peisajul cultural clujean actual: comunitatea evreilor
maghiari, cu o solidaritate specifică, cu un umor specific care a
contribuit la supravieţuirea unora dintre ei în decursul secolului
XX. Prin tematica abordată, cartea participă la descrierea Clujului
ca spaţiu al diversităţii multiculturale. Autoarea face parte dintre
acei puţini scriitori care au trăit aproape întregul secol XX în spaţiul
orașului Cluj. Relatările sale despre atmosfera din viaţa publică a
orașului în anii 1930-1940 și despre copilăria trăită aici ca evreu au
un caracter inedit și reprezintă o valoare care nu poate fi lăsată să
dispară. În dialogul dintre vocea copilului de altădată și cea reflexivă
a adultului se conturează imaginea autentică și personală a unei
comunităţi care nu mai există astăzi, cea a evreilor maghiari din Cluj,
împreună cu identitatea specifică și situaţia existenţială aparte a
acestei comunităţi dispărute.

ÁLMATLAN KÖNYV (Cartea insomniei)
autor Szilágyi Júlia
Asociația de prietenie

KO R U N K
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PROIECTE EDITORIALE
CARTE

HÁROMSZÉKI SZÍNES SZŐTTES (Țesătură colorată din regiunea Trei Scaune.
Studii de istorie locală)
autor Kónia Ádám
Asociația de prietenie

KO R U N K

Volumul postum cuprinde studiile lui Kónya Ádám, fostul director al
Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, scrise de-a lungul
unei jumătăţi de secol. Studiile prezintă, în primul rând, influenţa
tendinţelor arhitecturale occidentale asupra arhitecturii secuiești,
bisericești și laice, reunind elemente renascentiste, baroce, ale
stilului empire precum și clasiciste. Manuscrisul cuprinde descrierile
și fotografiile a 32 de biserici-monument, 10 case nobiliare și
aproape 50 de conace aparţinând micii nobilimi din regiunea Trei
Scaune. Textele și fotografiile care ilustrează volumul au valoare
de document în privinţa clădirilor prezentate, care nu mai există în
vechea lor formă în prezent. Cartea-album monografică definitivă
despre regiunea Trei Scaune are ca punct de plecare primele atestări
cartografice, din secolele XVI-XVII, prezintă „panteonul“ celor
mai importante personalităţi culturale din această zonă culturală și
geografică, istoria localităţii Sfântu Gheorghe și opera arhitecturală
a lui Kós Károly, care și-a pus amprenta asupra orașului, descrierea
cetăţilor medievale din judeţ, monumentele arhitecturii bisericești,
dintre care unele fac parte din patrimoniul culturii mondiale, lumea
arhitecturii ţărănești și tipurile de construcţii rurale, accentul fiind
pus pe acele elemente de cultură specifice prin care regiunea Trei
Scaune îmbogăţește cultura ţării noastre în ansamblul ei.

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

KÁNTOR LAJOS, TITKOSAN – NYÍLTAN (În secret sau deschis. Studii de caz
privind dosarele Securităţii)
Asociația de prietenie

KO R U N K

Studierea dosarelor Securităţii reprezintă o sarcină importantă a
conștiinţei politice actuale, în sensul cunoașterii mai aprofundate și
conștientizării lecţiilor istorice ale trecutului apropiat. Rapoartele
Securităţii privind revista culturală clujeană KORUNK, respectiv
dosarele de urmărire individuale ale colaboratorilor revistei
(personalităţi publice, scriitori, oameni de știinţă etc.) constituie un
document istoric valoros și încă neexploatat. Volumul are la bază o
largă selecţie de texte și o activitate de cercetare desfășurată de-a
lungul unui deceniu, iar apariţia acestuia constituie un adevărat
eveniment editorial, fapt atestat și de succesul numerelor tematice
relevante ale revistei KORUNK, editate pe parcursul procesului de
pregătire a prezentei monografii. Volumul este structurat pe patru
arii tematice majore: evocările personale și documentele supuse
analizei sub forma unor studii de caz concrete, materialul de
urmărire referitor la revista KORUNK, contextul istoric și condiţiile
de desfășurare a explorării trecutului, studiul comparativ al unor
situaţii similare din Est și din Vest (în cadrul acestui capitol, două
studii se ocupă de soarta tragică a lui Ioan Petru Culianu). Selecţia
de documente și studii cuprinse în volum oferă un punct de plecare
pentru cercetări viitoare și pentru analiza sintetică a trecutului
comunist din România.

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Opera scriitorului și poetului maghiar Szabédi László reprezintă
una dintre cele mai valoroase moșteniri ale literaturii maghiare din
România. Prin intermediul traducerilor literare realizate de Szabédi
din limba română (Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu etc.), această
operă reprezintă, totodată, o punte de legătură cu literatura română.
Publicarea poemelor, operelor în proză, studiilor și eseurilor sale
este o cerinţă mai veche pieţei de carte în limba maghiară – fapt
atestat, de altfel, și de apariţia recentă și popularitatea în rândul
cititorilor a unor monografii dedicate operei szabédiene. În acest
fel, o generaţie nouă de cititori va avea posibilitatea contactului cu
operă literară nu numai valoroasă, ci și actuală. Volumul antologic
editat de academicianul Kántor Lajos, istoricul renumit al literaturii
maghiare din România, conţine, printre altele, eseurile autobiografice
ale scriitorului, poeziile și povestirile sale, dar și fragmente de
jurnal, scrisori și studii literare inedite. Apariţia volumului poate fi
consideratăun eveniment editorial atât din punct de vedere estetic și
literar cât și sub aspectul vieţii publice din România.

KÉT VILÁG KŐZT HARMADIKNAK (Ca un al treilea între două lumi.
Antologie din opera lui Szabédi László)
autor Szabédi László
Asociația de prietenie

KO R U N K

Finanțare AFCN pentru întreg proiectul editorial: 36.500 lei
Contribuție proprie: 33.000 lei
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Volumul „ Cea de a șaptesprezecea pereche de papuci pentru
oaspeţi“ este, dincolo de titlul ei neconvenţional, o culegere de
texte cizelate cu mare grijă, povești „domestice“ în care familia
devine personajul colectiv al salbei de întâmplări presărată cu
cotituri și răsturnări de situaţii inedite. Faptul că autoarea apare
în rolul dublu de povestitor-ilustrator, conferă manuscrisului o
coerenţă accentuată. Abordarea este una care depășește clasica
aproximare întâlnită în general în literatura pentru copii, nu
presupune un text simplificat și excesiv de explicit, nu urmărește,
deci o lectură facilă în sensul comun al receptării actului literal.

A TIZENHETEDIK VENDÉGPAPUCS
(Cea de a șaptesprezecea pereche de papuci pentru oaspeţi)
autor Martini Yvette

E D I T U R A KO I N O N I A
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Lucrarea lui Kiss Lehel purtând titlul Întâmplare din Babilon își
propune o prelucrare originală a unui text canonizat: primele trei
părţi ale cărţii lui Daniel. Este istoria profetului Daniel și a tovarășilor
săi, ajunși în robie. Prezentarea condiţiilor și descrierea decorului:
orașul și imperiul dominat de figura lui Nabucodonozor se derulează
într-un mod ingenios, fiind un text structurat pe versuri, bine legat,
ritmat, cu numeroase artificii poetice bine plasate. Deși este vorba
despre o întâmplare biblică, cel care lecturează poemul nu are
nevoie de informaţii prealabile despre perioadă sau cunoștiinţe
solide în acest domeniu. Textul nu se abate de firul narativ original,
și propune o prezentare plastică, convingătoare, cu evidente și
temporizate trimiteri către similitudini din prezentul istoric. În același
timp avem de a face cu apariţia unui autor care și-a dovedit talentul,
publicând în reviste de prestigiu ca Várad (Oradea), a Napsugár
(Rază de soare), a Szivárvány (Curcubeul) , precum și reviste din
Ungaria, respectiv în traduceri în limba română: Caiete Silvane.

BABILONI TÖRTÉNET (Întâmplare din Babilon)
autor Kiss Lehel

E D I T U R A KO I N O N I A
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Problematica complexă și contradictorie a autonomiei teritoriale
și culturale este tema cărţii lui Borbély Tamás. Debutul tânărului
și talentatului jurnalist propune o serie de zece interviuri cu
personalităţi marcante ale vieţii publice, care își expun poziţia
faţă de chestiunea tot mai actuală a subsidiarităţii. Punctele de
vedere exprimate în volumul Van-e élet az autonómia után? (Există
viaţă după autonomie?) reflectă așteptările, temerile, criticile
și capcanele unui discurs ce vizeză obţienerea descentralizării
pronunţate. Volumul de interviuri abordează tema din perspectiva
unor considerente exclusiv profesionale, prin prisma unor domenii
știinţifice de specialitate: economia, sociologia, antropologia, istoria,
politologia, sau chiar arta. Cartea cuprinde zece convorbiri, subiecţii
interviurilor fiind: Juhász Jácint, Szilágyi N. Sándor, Bakk Miklós,
Stefano Bottoni, Csutak István, Gabriel Andreescu, Salat Levente,
Bocsárdi László, Smaranda Enache, Biró A. Zoltán. Cuprins: Van-e
élet az autonómia után? (Există viaţă după autonomie?)

VAN-E ÉLET AZ AUTONÓMIA UTÁN? (Există viaţă după autonomie?)
autor Borbély Tamás

E D I T U R A KO I N O N I A
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JANE AUSTEN MAGÁNLEVELEZÉSE (Scrisorile lui Jane Austen)

E D I T U R A KO I N O N I A

În ultimii cincisprezece ani se observă un redivivus amplu în
receptarea operei literare semnate de Jane Austen. Fenomenul a
generat o efervescenţă nemaiîntâlnită în perimetrul literar maghiar:
este vorba de publicarea a aproximativ o sută de traduceri ale
autoarei, considerată unul din precursorii de seamă al realismului
critic. Avem plăcerea de a cunoaște de această dată o altă faţetă a
scriitoarei engleze, personalitate creatoare caracterizată printr-un
simţ al umorului aparte, dotată cu un spirit critico-ironic prezentat
într-o manieră facilă și în același timp de o factură elevată. Vallasek
Júlia a selectat și a tradus un volum din scrisorile personale ale lui
Austen, majoritatea din ele destinate surorilor scriitoarei. În aceste
epistole nu regăsim reflectarea anturajului politic al epocii, în texte
primim informaţii cu precădere despre baluri și evenimente din
viaţa familiei. Din suita de scrisori se deslușesc totuși contururile
unui roman cu o structură relativ laxă. Cititorul va întâlni cotidianul
unei lumi demult apuse, parcurgând aceste scrisori. Prin traducerea
lui Vallasek Júlia cuvintele scriitoarei engleze sunt transpuse
într-o notă personală, demonstrând faptul că Vallasek cuprinde
și înţelege în profunzime sensurile propuse de originalul textului.
Apariţia volumului este în același timp o premieră în istoria culturii
transilvane, dat fiind faptul că o asemenea traducere apare pentru
prima oară la Cluj.

CUPRINS
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A NYUGAT HANYATLÁSĂ (Sfârșitul Occidentului?)
autor Lucian Boia

E D I T U R A KO I N O N I A

După succesul indubitabil al eseului De ce este România altfel?,
istoricul Lucian Boia revine cu o altă lucrare, la fel de incitantă ca
temă și abordare. Profesorul Universităţii București își menţine
postura rezonabilă și moderată a unui observator relativist și
sceptic atunci când ne oferă un cadru aparent facil de interpretare
a decăderii civilizaţiei occidentale (europene). Prin afirmaţiile sale
el creionează un viitor sumbru pentru un continent care—în opinia
sa—se află în pragul prăbușirii certe. Deși recunoaște că lumea
actuală este creaţia Occidentului acesta fiind animat de credinţa
creștină și de misiunea care-i revenea de a unifica lumea în jurul
creștinismului”, Lucian Boia este convins că Occidentul în momentul
de faţă a obosit. Ideea formulată nu este întru-totul una nouă, ea
fiind lansată pentru prima oară de către Oswald Spengler. Cele mai
notabile merite ale lucrării lui Lucian Boia sunt – pe lîngă farmecul
scriiturii: mână de eseist, echilibrul ideilor și, de remarcat, încrederea
în destinul oamenilor. Boia știe că nu știe, dar nu se dă de ceasul
morţii. Și asta e bine. Ceasul astral al omenirii. Indiferent că e vorba
de bătrâna și obosita Europă, de atotputernicele SUA, pline de
vulnerabilităţi, de vechile (Rusia) și noile (Japonia) puteri regionale,
de provocările viitorului (China, India, Brazilia, cu tot potenţialul
lor economic și demografic). Nu sînt neglijate nici aspectele legate
de încălzirea globală sau de ecologie, de impactul civilizaţiilor, de
contrele ideologice, religioase sau economice. Surse și resurse,
multe aspecte sînt luate în calcul, așa cum fac și analiștii de la NASA,
care știu – tragic deja – că o simplă șaibă defectă din 40.000 de
piese poate duce la o tragedie, cum s-a și întîmplat cu naveta spaţială
Apollo. Lucian Boia nu-și pierde încrederea și nu dorește să devină
o Casandră atotștiutoare. Un solar camusianism, am putea spune,
străbate eseul interogativ al profesorului bucureștean Lucian Boia.
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MEGSZOKAS ELSO LATSARA
autor Magyari Tivadar

E D I T U R A KO I N O N I A

Vecini, foști colegi de clasă, familie sau vânzătorii din piaţă – ca un
publicist pursânge, Magyari Tivadar exploatează aceste teme cu
o ușurinţă dezarmantă pentru a crea texte umoristice suculente.
Principala caracteristică a acestei pleiade constă într-o tonalitate
care prin gravitatea ei abia că depășește limitele ironiei fine.
Sunt luate în vizor deșertăciuni și lipsuri umane, evident și prin
introspecţiuni autoreflexive. „Dialectul clujean” devine frecvent,
într-o manieră extrem de pronunţată, izvorul comicului de limbaj.
Locuitorii orașului care comunică printr-un mixt de română-maghiară
și devin membrii unei diaspore tot mai accentuate, nu sunt prezentaţi
ca obiecte ale ironiei intelectuale dezlănţuite și detașate, ci ca
niște personaje ale căror destine pot fi deslușite dintr-o frântură
de propoziţie sau un fragment de dialog. Este lumea pensionarilor,
a amintirilor din copilărie, iar din punct de vedere tematic e
vizată o paletă relativ vastă, despre lume și viaţă, puericultură, ori
evenimente din istoria recentă. Una din valorile certe ale prozei lui
Magyari Tivadar derivă din capacitatea de a surprinde prin puţine
cuvinte, enunţuri deosebit de econome figuri veridice în carne și
oase, personaje și situaţii convingătoare. Publicul ţintă se presupune
a fi în principal grupul de intelectuali între 25-50 ani, dar evident
cartea se poate adresa și unor categorii mai tinere, ori mai vârstnice
decât intervalul precizat.

CUPRINS
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Romanul lui Kerstin Hack, intitulat Căutările unei femei singure.
Șapte zile în compania lui Dumnezeu se definește ca un experiment
incitant. Scriitoarea berlineză petrece singură o săptămână în
casa unor prieteni din Antwerpen, perioadă în care inventariază
întâmplările vieţii sale, toate fenomenele care au condus la statutul
ei de femeie singură. Autoarea încearcă să identifice totodată
posibilităţile prin care o femeie aflată în situaţia ei poate să-și
împlinească rostul. În decursul săptămânii petrecute în solitudine
are prilejul de a conversa cu Dumnezeu și de a-și găsi răspunsuri
pentru înţelegerea cotiturilor majore și a momentelor de cumpănă
a existenţei sale. Scriitoarea este și consilier psihologic, astfel că
ne propune prin fiecare capitol al cărţii și un îndrumar pentru
gestionarea problemelor cu care se confruntă în viaţă femeile care
și-au ales să-și ducă traiul independente, dar singure.
Finanțare AFCN pentru întreg proiectul editorial: 37.763 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 42.800 lei

EGY SZINGLI VALLOMASAI
autor Kerstin Hack

E D I T U R A KO I N O N I A
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LEGENDE, BASME ȘI POVEȘTI DIN SCHEII BRAȘOVULUI
ȘI ALTE PLAIURI ROMÂNEȘTI

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
GEORGE BARIŢIU

Cartea constituie un demers cultural-educativ dedicat recuperării și
valorificării unor povești, basme și legende românești, care, în urmă
cu o sută de ani, constituiau părți însemnate din educația primită,
acasăși la școală, de copiii din Brașov. Astăzi, aceste povești, care
constituie o parte din patrimoniul imaterial al comunității brașovene,
sunt prea puțin cunoscute. Ele ar putea fi valorificate, prin reeditare,
lărgind oferta culturalăși educațională, într-un mod atractiv, care să
contribuie la încântarea și delectarea copiilor, la cultivarea, în rândul
acestora, a interesului pentru lectură, contribuind la cultivarea
spiritului civic și a mândriei locale a acestora.
Fiecare pagină permite descoperirea unor legende și povești, mai
putin cunoscute astăzi, dar care atestă racordarea românilor la marile
teme ale basmului și ale poveștilor universale, precum și promovarea
unor valori specifice civilizației europene.
Finanțare AFCN: 47.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 6.000 lei
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Marius-Cristian Ene realizează, prin cartea sa, o premieră în cultura
română: pătrunderea în spaţiul românesc a operei lui René Daumal
(1908-1944), autor care deși decedat la numai 36 de ani, a lăsat
o operă majoră pe plan poetic și filosofic. Marius Cristian Ene
analizează semnificaţia traiectoriei lui René Daumal de la poezie la
metafizică. Daumal era în căutarea unei știinţe, o știinţă adevărată,
care să includă fiinţa. Pe planul creaţiei literare Daumal căuta să
atingă „poezia albă”, pe care poetul și filosoful Michel Camus o
numea, în contextul actual, transpoezia: poezia care trece dincolo
de orice poezie sau de orice limbaj dar se exprimă cu mijloacele
artei, viaţa ca exerciţiu poetic, realitatea conștiinţei în viaţa însăși,
aici și acum. (Basarab Nicolescu)

RENE DAUMAL: De la poezia albă la metafizică experimentală
autor Marius Cristian Ene

EDITURA AIUS PRINTED
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ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR STATULUI ÎN ŢARA
ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA 1849-1856
autor Ramona Dumitru

EDITURA AIUS PRINTED

Lucrarea cu titlul Organizarea și funcţionarea instituţiilor statului
în Ţara Românească în perioada 1849 – 1856 însumează 305 pagini
de text propriu-zis (structurate pe trei capitole și un alt capitol
introductiv, de varii dimensiuni, în funcţie de materialul documentar
avut la dispoziţie) și alte 45 de pagini de bibliografie selectivă.
Tema abordată a fost privită constant ca fiind doar una de “istoria
dreptului și a instituţiilor politice”, în această lucrare dovedinduse potenţialul său real, care este mult mai mare, având tangenţă
cu politica internă, istoria militară, diplomaţia, istoria comparată
a Ţărilor române în epoca modernă, legislaţia și reforma ca
suport instituţional. Perioada studiată este jalonată de două mari
evenimente diplomatice: Convenţia de la Balta–Liman (19 aprilie/1
mai 1849) și Tratatul de pace de la Paris (18/30 martie 1856) și un
altul de factură militară, cu episoade și implicaţii pe teritoriul Ţării
Românești – Războiul Crimeii (1853–1856).
Noutatealucrării constă în exploatarea, în sens știinţific, a izvoarelor
inedite, în special a celor din domeniul arhivelor, fonduri personale
(Barbu–Dimitrie Știrbei, Dimitrie Ghica, Al. I. Cuza, Gheorghe
Magheru), fonduri ale Ministerelor (de Interne, Justiţie, Război,
Agriculturii, etc.), precum și Colecţiile Microfilme (Franţa, Italia,
Austria, Rusia, Turcia, Bulgaria) din cadrul Arhivelor Naţionale
Istorice Centrale
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MaxL. Blecher (n. 8 septembrie 1909, Botoșani - d. 31 mai 1938,
Roman) a fost un romancier român de origine evreiască și a semnat
toate cărţile M. Blecher. În schimb, corespondenţa privată o semna
Max L. sau Marcel.
O primă și ultimă plachetă de versuri, intitulată Corp transparent
(1934) îi apare cu ajutorul prietenului său Geo Bogza, versurile fiind
uneori suprarealiste, dar mai adesea destul de convenţionale ca
tehnică. Geo Bogza l-a ajutat de altfel să-și tipărească și cele trei
romane și cu el avea să poarte o corespondență asiduă.
„Unul din cei mai originali scriitori interbelici, din speţa
avangardiștilor, M. Blecher are astăzi, ca și Mateiu L Caragiale, cea
mai înaltă cotă de preţuire.” - Nicolae Manolescu, Istoria critica a
literaturii romane (2008).

CORP TRANSPARENT
autor Max Blecher

EDITURA AIUS PRINTED
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Analiza textului magic românesc presupune situarea deopotrivă în
nivelul său semantic, alcătuit și susţinut de universul de credinţe
și idei despre lume al satului autohton arhaic, și în suprafaţa sa
estetică desăvârșită de talentul improvizatoric și memoria culturală
a descântătoarelor. Pentru a avea acces la poetica de profunzime a
acestui produs ritual alcătuit din secvenţe lirice, epice și dramatice
este necesară luarea în considerare a unor elemente esenţiale care-l
structurează și-i oferă unicitate: interfaţa retorică, relaţia umansacru, circumstanţele spaţio-temporale, determinanta etnografică
a culturii populare încifrată în figuri de stil. Monotonia formală,
organizarea ritmică, repetiţia și enumerarea ascund mereu motivaţii
rituale, așa cum glasul șoptit al descântătoarei are forţa de a mișca
transcendentul. (Ioana Repciuc)

POETICA DESCÂNTECULUI ROMÂNESC
autor Ioana Repciuc

EDITURA AIUS PRINTED
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Mica enciclopedie a poveștilor românești oferă o imagine
concentrată și în același timp de profunzime asupra universului
narațiunii autohtone, valorificând cunoștințele de amploare ale
lui Ovidiu Bârlea în acest domeniu. În doar 126 de articole sunt
prezentate principalele elemente ale poveștii populare, înțeleasă
în sens larg (incluzându-se aici basmul fantastic, basmul despre
animale, legenda, povestirea, snoava, întâmplarea istorică), de la
personajele consacrate și motivele mitice din substratul magicritual la chestiuni de teorie literară (opinii despre originea basmului,
clasificarea și structura lui). Pertinența științifică neștirbită nici astăzi
a volumului este asigurată de grija autorului de a raporta variantele
românești la patrimoniul universal și tipologia internațională a
basmului.

MICA ENCICLOPEDIE A POVEȘTILOR ROMÂNEȘTI
autor Ovidiu Birlea

EDITURA AIUS PRINTED
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QUASI
autor Dumitru Iacobescu

EDITURA AIUS PRINTED

„D. Iacobescu (1893-1913), «cel mai tânăr poet al istoriei noastre
literare» – în cuvintele poetei Ana Blandiana – este unul din cei
mai ignoraţi simboliști autohtoni. Singurul volum semnat de poetul
craiovean, Quasi, publicat postum în 1930, este o mostră stranie
de simbolism crepuscular, care a trezit atenţia celor mai importanţi
critici interbelici. Iacobescu, prin precocitatea sa (acesta debutează
publicistic în 1912, cu un an înaintea morţii, în revista minulesciană
Insula) și prin talentul său vădit (în ciuda încadrării în curentul
simbolist, poetul are o voce personală, un ce care în istoria poeziei
nu poate fi găsit decât la el), poate fi considerat un Arthur Rimbaud
de la sfârșitul simbolismului. La fel cum Rimbaud (1854-1891) și-a
scris capodoperele înainte de a împlini 21 de ani (Un anotimp în
infern datează din 1873 iar Iluminările din 1874), renunţarea sa
la scris punând sub semnul întrebării primatul literaturii asupra
existenţei, Iacobescu este oprit de tuberculoză la vârsta de 20
de ani în încercarea sa de a deveni un poet desăvârșit. Totuși,
Iacobescu nu este un poet „minor”, cum îl considerau Tudor Vianu
și Eugen Lovinescu, volumul său, Quasi, constituind o pagină din
contra-istoria poeziei românești (pentru a deturna acest concept
de la Michel Onfray) și – mai ales – un fragment din istoria literară
a nihilismului românesc (istorie care începe în 1872 cu poemul
eminescian Memento mori și culminează în anii 1930 cu operele
cioraniene).” (Ștefan Bolea)
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AGROTEHNICA, vol.I
autor G. Ionescu Sisești

EDITURA AIUS PRINTED
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În romanul Absenții, ca și în biografia autorului, găsim povești
ale renunțării la cariera de medic.În structurile motivaţionale ale
scrisului însă, despărțirea lui Augustin Buzura de medicină nu s-a
produs, de fapt, niciodată. Romancierul Buzura își derivă programul
moral de luptă cu „moartea psihică” din imaginarul profesiei
medicale. Angajamentul etic al romancierului va avea mereu, ca
termen de raport, angajamentul deontologic (pentru vindecare) al
doctorului, într-un com¬plicat scenariu al renunţării și redescoperirii,
al depășirii și întoarcerii, în vederea unor noi echi¬valări meta¬forice
a literaturii cu medicina. (Sorina Sorescu)

ROMANELE LUI AUGUSTIN BUZURA. O LECTURĂ METACRITICĂ
autor Sorina Sorescu

EDITURA AIUS PRINTED

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Fără să exagerăm cu nimic, Arghezi este exemplul cel mai complex
care ilustrează atât criza creștinismului istoric, cât și căutările de
soluţionare a ei înlăun¬trul fiinţei sale dra-matice vieţuind sub
puterea tim¬purilor moder¬ne. Întrebările teolo¬gilor au fost
și întrebările sale. Și el a pornit în aspiraţia spre credin¬ţă cu o
educaţie religioasă „clasică”, însușită târziu, în deceniul de formare,
dar rămasă o constantă a spi¬ri¬tualităţii sale. Atât cât s-a putut
înfiripa, cre¬dinţa în Dumnezeu, în Creaţie, în adevărul Cărţi¬lor
Sacre, în miracolul vieţii ce-l înconjoară nu l-au părăsit nicioda¬tă,
chiar dacă aceste constante ale fiinţei religioase sunt interferate
de limitele omului natural care întreabă, se îndoiește, cercetează.
În mentalitatea în care s-a format și intuindu-și imperfecţiunea,
sufle¬tul său arde statornic, caută revelaţia mântuitoare și intuiește
limi¬tele până la care poate urca aspiraţia spre credinţă. Este, în
acest caz, o ratare a drumului ascensional sau, dimpo¬trivă, o altă
înfiinţa¬re a naturii umane religioase?” (Marin Beșteliu)
Finanțare AFCN pentru întregul proiect editorial: 49.700 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 14.400 lei

TUDOR ARGHEZI - POET RELIGIOS
autor Marin Beșteliu

EDITURA AIUS PRINTED

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Scrutând istoria muzicii, deslușim etape mari în care modalitățile de
organizare a materialului sonor și procedeele de exprimare muzicală,
odată configurate, s-au dezvoltat treptat până când, ajunse la
momentul de criză, au facut loc altora. Procesul a fost relativ lent. Pe
măsură însă ce înaintăm spre prezent, transformările se succed mai
repede. Dacă polifonia medievală a dăinuit cinci secole, în Renaștere
stilul „sublim” al polifoniei a dominat viața muzicală doar ceva mai
mult de un secol. Limbajul muzical clasic n-a rezistat mai mult de
opt decenii (1750-1827), iar procesul disoluției organizării tonale
tradiționale a început să se afirme numai după o jumătate de veac de
limbaj romantic. După echilibrul stabil al muzicii clasice și după cel
mai puțin stabil al celei romantice, în cultura muzicală a secolului al
XX-lea s-au derulat diferite orientări stilistice.
Ceea ce și-au propus cei doi compozitori Răzvan Tuculescu și
Anatolii Skripa cu această culegere de Poeme simfonice este
aducerea în fața profesioniștilor instrumentiști a unor lucrări
simfonice ce povestesc experiențe, ce narează istorii (Războiul din
Peragi), ce descriu momente ale vieții de zi cu zi (de ex. Orașul
Ploii).

POEME SIMFONICE

F U N DAŢ I A C U LT U R A L Ă S O U N D

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Fiecare nație și-a exprimat într-un fel specific toate aceste stări.
Fiecare epocă și-a cultivat propriul limbaj. Cunoașterea acestor
limbaje și parcurgerea importantelor epoci creatoare ajută atât
cântărețul, cât și publicul să retrăiască și să descopere marile valori
ale creației culte și populare. În pofida faptului că instruirea prin
arta cântului coral nu necesită resurse financiare deosebite, sistemul
nostru educațional a neglijat cu insistență aceasta zonă.
Corul Sound s-a dedicat în ultimii 20 de ani promovării și revitalizării
muzicii corale, cu precădere românești, să facă cunoscute pe plan
internațional valorile culturale naționale, elementele specifice
României, genuri muzicale născute pe meleagurile noastre (cum ar fi
doina, bocetele).
Împlinirea a 20 de ani de activitate reprezintă contextul ideal în
care activitatea de succes a formaţiei corale să fie cuprinsă într-un
volum aniversar, ce surprinde trăiri, evenimente, mici secrete de
interpretare și chiar o incursiune în istoria muzicii.
Finanțare AFCN pentru întreg proiectul editorial: 49.996 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 26.255 lei

20 DE ANI DE SUNETE – 20 SOUNDS

F U N DAŢ I A C U LT U R A L Ă S O U N D
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Valentin Fușcan realizează o excelentă analiză privind politica Marii
Britanii faţă de spaţiul central și sud-est european în anii Primului
Război Mondial. [...] Autorul a realizat o analiză a întregului complex
de factori care au influenţat politica Marii Britanii în regiune:
contradicţiile dintre ţările din zonă, interesele naţionale ale fiecăruia
dintre statele din Balcani, mersul operaţiunilor militare, politica
Puterilor Centrale în zonă, interesele marilor puteri ale Antantei în
regiune etc. și, desigur, ceea ce a determinat în mod fundamental
atitudinea Albionului în Balcani – propriile interese. (Prof. univ. dr.
Ion Calafeteanu)
Avem de-a face cu o contribuţie majoră la cunoașterea acestui
ansamblu de probleme de natură politică, diplomatică, economică,
cu nenumărate ramificaţii în politica și strategia marilor puteri într-o
zonă de interes strategic de prim-plan; tema aceasta, ca atare, nu a
fost abordată nici în istoriografia română, nici în cea britanică sau
universală. (Prof. univ. dr. Viorica Moisuc)

ALBIONUL ÎN CĂUTARE DE ALIAȚI: 1914 – 1918. Interesele politico militare ale Marii
Britanii la gurile Dunării și în Balcani în anii Primului Război Mondial
autor Valentin Fucșan

E D I T U R A M I L I TA R Ă
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CARTE

Eugen Ichim păstrează formatul cărţilor consacrate generalilor Șova
și Mociulschi, care au îmbinat armonios caracterul documentar și
analitic. Timp de circa două decenii, el a scormonit arhivele militare
și civile, a vizitat localitatea străbunilor lui Sănătescu, s-a aplecat cu
rigoare asupra părinţilor și strămoșilor acestuia, a investigat în mod
direct locurile în care a lucrat și a trăit generalul, a stat de vorbă
cu rudele care mai erau în viaţă, a studiat documentele aflate în
păstrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
Rezultatele acestor îndelungi eforturi sunt strânse în paginile cărţii
de faţă, care aduce o serie de informaţii preţioase și clarificatoare
despre generalul Sănătescu, cu privire la detalii ale biografiei,
anterioare atingerii gradului de general, inclusiv elemente de
genealogie, activitatea de atașat militar la Londra sau preocupările
sale din afara vieţii de cazarmă, cum ar fi pasiunea pentru flaut
și literatură. Lucrarea conţine extrase din dosarul personal al
generalului Constantin Sănătescu, brevete de decoraţii, decrete
legate de activitatea sa în diferite etape, materiale din presa vremii,
precum și un consistent dosar fotografic, ceea ce îi sporește valoarea
și atractivitatea, știut fiind că imaginea face mult mai mult decât
pagina scrisă. (Petre Otu)

GENERALUL CONSTANTIN SĂNĂTESCU. PENTRU ȚARĂ ȘI TRON
autor Eugen Ichim

E D I T U R A M I L I TA R Ă
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La împlininirea unui secol de la al Doilea Război Balcanic, cartea
reunește comunicările prezentate cu prilejul unei mese rotunde
organizate, la 9 septembrie 2013, de Institutul pentru Studii Politice
de Apărare și Istorie Militară la Palatul Cercului Militar Naţional.
Îmbogăţit și cu o coliţă foto care cuprinde imagini de la masa
rotundă, precum și secvenţe de epocă, din anul 1913, volumul este
interesant pentru specialiști, dar și pentru cititorii pasionaţi de istoria
românească.

AL DOILEA RĂZBOI BALCANIC
autor ISPAIM

E D I T U R A M I L I TA R Ă
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Lucrarea Cerul în flăcări 1914–1918. Aviaţia beligeranţilor în anii
Primului Război Mondial, elaborată de prof. univ. dr. Valeriu Avram
cu prilejul împlinirii unui secol de la izbucnirea Primului Război
Mondial, este o premieră în istoriografia românească. Autorul,
cunoscut istoric de aviaţie, a reușit să reconstituie războiul aerian
dintre anii 1914 și 1918, dus de beligeranţi pe toate fronturile, inclusiv
în Orientul Apropiat sau Africa. Prin urmare, această carte are
argumentele să dăinuiască peste ani, fie și numai prin faptul că se
constituie într-o sursă documentară completă pentru cercetători,
precum și pentru scriitori și cineaști. (General-maior (r) aviator dr.
Ion Ștefan)

CERUL ÎN FLĂCĂRI 1914 – 1918.
Aviația beligeranților în Primul Război Mondial
autor Valeriu Avram

E D I T U R A M I L I TA R Ă

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Lucrarea cuprinde o selecţie de analize, publicate în perioada
ianuarie 2012–ianuarie 2014, care reprezintă, în fapt, radiografii
secvenţiale ale unor episoade de tensiune, surprinse în succesiunea
lor evenimenţial-cronologică. Spaţiul vizat este cel al Orientului
Mijlociu, scena unor adevărate mișcări tectonice de dată recentă,
care au transformat profund configuraţia regională și globală
deopotrivă.

ORIENTUL MIJLOCIU ÎN TUMULTUL SCHIMBĂRII.
Episoade ale unei radiografii neterminate
autor Carmen Rîjnoveanu

E D I T U R A M I L I TA R Ă
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Prin această carte, autorul lămurește câteva aspecte rămase până
acum învăluite în mister referitoare la cel mai mare jurnalist român
din toate timpurile: graţierea lui Pamfil Șeicaru la solicitarea lui
Nicolae Ceaușescu și vizita incognito pe care o face la invitaţia și sub
protecţia Departamentului de Informaţii Externe la București, din
august 1976. Despre sensul și raţiunile colaborării sale cu Securitatea,
atitudinea și opiniile fie antimonarhice, fie antisovietice ale acestuia
și despre multe alte aspecte și trecutul ilustrului jurnalist, aflăm din
minuţioasa investigaţie arhivistică pe care Florian Bichir a iniţiat-o,
a extins-o și a finalizat-o într-o manieră demnă de un detectiv de
profesie.

PAMFIL ȘEICARU. Un condei de geniu strivit
între două date: 23 august 1944 – 23 august 1976
autor Florian Bichir

E D I T U R A M I L I TA R Ă
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Cu intuiţie, cu savoare și cu arta de a pune în balanţă și chiar
extrapola adevărul istoric, fapte și evenimente extrase din lucrări de
specialitate consacrate de autoritatea unor reputaţi istorici militari
români și străini, Florian Bichir reușește – și de multe ori excelează
– să reconstituie și să reevalueze epopeea submarinelor românești,
retușând acolo unde totul părea finit și animând dizertaţia cu ipoteze
personale, mai mult sau mai puţin cunoscute. După o primă lectură,
sunt silit să recunosc deschis faptul că civilul Florian Bichir i-a
readus, discret dar ferm, pe comandorii Victor Voinescu, Corneliu
Lungu, Constantin Costăchescu, Grigore Ciolac și Nicolae Ţurcanu,
cu submarinele și echipajele lor de „cufundaci” temerari, în linia întâi
a istoriografiei militare. (comandor dr. Marian Moșneagu)

CORSARII UITAȚI AI ADÂNCURILOR. „Delfinul”, „Rechinul”, „Marsuinul”
autor Florian Bichir

E D I T U R A M I L I TA R Ă
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Regele Carol a fost, mai presus de toate, un spirit cumpănit. Avea
simţul proporţiunilor și al realităţii. Nu se lăsa a fi indus în eroare de
aparenţe. Convingerile lui îl călăuzeau în toate și, când se întâmpla să
descopere că nu erau întemeiate pe realităţi vădite, se amenda fără
ezitare și fără a se teme de o scădere a prestigiului său. Adulatori a
avut foarte mulţi! Calificativul de „Mare” i se atribuia cu mult belșug
de aceștia. Mai ales după Plevna: „Marele Căpitan”, „Carol cel Mare”
etc. Se cunoștea după surâsul imperceptibil, de pe faţa lui în adevăr
nobilă, cât de profund era dispreţul său pentru acei cari căutau să-i
câștige favoarea cu astfel de mijloace înjositoare. Singurul calificativ,
care am avut prilejuri nenumărate să constat că-i face plăcere, a fost
acela de „Carol cel înţelept”, și înţelept a fost, și un înţelept nu-și
dărâmă opera decât din convingere. (Alexandru Averescu)

ROMÂNII LA ÎNCEPUTUL „MARELUI RĂZBOI”. De la atentatul de la Sarajevo
la moartea regelui Carol I
autor ISPAIM

E D I T U R A M I L I TA R Ă
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La un secol de la lansarea la apă a primelor două distrugătoare
românești, „Mărăști” și „Mărășești”, am considerat nu numai util, ci și
oportun să dedic această monografie actualei nave-amiral a Forţelor
Navale Române, fregata 111 „Mărășești”. La începutul anilor ’90 și,
mai ales, în perioada preaderării României la Alianţa Nord-Atlantică,
„Mărășești” – reclasificat fregată după ce o perioadă a funcţionat
ca distrugător – a jucat un rol primordial în relaţia cu noii parteneri
euroatlantici, participând la numeroase aplicaţii și exerciţii navale
multinaţionale în cadrul Programului „Parteneriat pentru Pace”.
Fregata „Mărășești” este prima navă a Forţelor Navale Române care
a acţionat sub comandă NATO, în iunie 2004, în cadrul Summitului
NATO de la Istanbul, și a desfășurat peste 30 de exerciţii bilaterale
alături de nave militare din S.U.A., Marea Britanie, Franţa, Turcia,
Grecia, Spania, Portugalia, Italia, Olanda, Bulgaria, precum și din
Ucraina, Georgia și Rusia.
Finanțare AFCN pentru întreg proiectul editorial: 35.600 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 38.100 lei

FREGATA – AMIRAL MĂRĂȘEȘTI
autor Marian Moșneagu

E D I T U R A M I L I TA R Ă
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TRANSILVANIA ȘI LOCUITORII SĂI
autor

C A S A C Ă R Ţ I I D E Ș T I I N ŢĂ

Autorul acestei cărţi a locuit în ţara pe care o descrie. Ajuns într-un
ţinut nou, i-a observat moravurile, i-a studiat civilizaţia; a cercetat
evenimentele istorice cărora i-a fost teatru, toate titlurile, într-un
cuvânt, care puteau s-o facă demnă de-a fi cunoscută. I s-a părut
că Transilvania, atât de mică pe harta Europei, merita să fie fixată
asupra ei atenţia, prin bogăţia extraordinară a solului, fizionomia și
caracterul locuitorilor, cât și prin amintirile pe care le provoacă și
instituţiile ce sunt conservate acolo.
I s-a părut de asemenea că niciun moment nu cerea mai mult o
lucrare de acest gen. La această oră Ungaria și Transilvania sunt pe
un drum. Amândouă sunt antrenate în mișcarea ce împinge astăzi
toate popoarele înspre un scop comun. Fără îndoială, nu putem
decât să aplaudăm această mișcare; însă ea nu se va împlini decât
cu condiţia de a le apropia, de a le asimila. Poate că este bine să ne
marcăm punctul de plecare: a descrie, atunci când ea face primul
pas, o ţară cu originalitate.
Autorul se complace să recunoască faptul că a fost rareori ajutat în
această sarcină dificilă. De fapt, el avea să cunoască o ţară despre
care nu se știa decât abia numele în Franţa, și ale cărei numeroase
dialecte nu-i puteau fi atunci familiare. În casa ospitalieră ce
l-a primit, și în timpul excursiilor pe care a trebuit să le facă în
Transilvania, a fost secondat la nevoie de o interpretă inteligentă,
camaradul său de studiu și drum, al cărui ajutor era pentru el
inapreciabil.
Această prefaţă conţine scuza cărţii. Dacă autorul n-a știut să profite
de resursele extraordinare ce i se ofereau, se va înţelege c-a încercat
s-o facă, deplin conștient de altfel de insuficienţa sa.
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Introducere în opera lui Adrian Marino, consacrată monografic unei
personalităţi "accentuate" a vieţii literare și culturale românești
contemporane, avansează o perspectivă integratoare asupra
biografiei și operei lui Adrian Marino, traversată de substanţiale
intuiţii ale autoarei în planul acţiunii critice, al viziunii stilistice
sau al creativităţii particulare a unui astfel de spirit. (Prof. univ. dr.
Lăcrămioara Popescu)

INTRODUCERE ÎN OPERA LUI ADRIAN MARINO
autor

C A S A C Ă R Ţ I I D E Ș T I I N ŢĂ
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Discursul jurnalistic al lui Mircea Nedelciu se pliază pe patru mari
teme: politicul, generaţia ’80 – și implicit, condiţia intelectualului,
a culturii și literaturii – specificul realităţii cotidiene și experienţa
sa de viaţă. Percepţiile lui sunt exacte, iar analizele operează în
profunzime, articulând teorii convingătoare și formulând concluzii
viabile. El pune accentul pe fondul problemei și pe temele grave ale
societăţii exploatate cu mijloacele seriosului, ale parodiei, ale ironiei
și autoironiei. E de remarcat faptul că în unele articole utilizează
formulele aplicate în textele de ficţiune, dar acest aspect nu
fragmentează ideea, ci o conturează pregnant și realist, demonstrând
că autorul lor e capabil să simtă pulsul societăţii în care își duce
existenţa și pe care o supune unei atente, coerente și concrete
analize, oferind chiar soluţii, când consideră el că este cazul.

PUBLICISTICA LUI MIRCEA NEDELCIU. ABORDĂRI TEMATICE
autor

C A S A C Ă R Ţ I I D E Ș T I I N ŢĂ
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Această scriere va rămâne în urmă ca ultima mea mărturie, ultima
declaraţie de credinţă: am parcurs drum lung și am învăţat multe.
(Dennis A. Doeing)
Secretul unei vieţi fericite e să accepţi fiecare provocare cu
zâmbetul pe buze și să o transformi într-o împlinire. Evenimentele
din viaţa noastră se petrec cu un motiv anume și, la momentul
potrivit, fiecare dintre noi suntem piatra din capul unghiului.
Memoriile lui Dennis Doeing ne redau povestea unei vieţi călăuzite
de credinţă, dar și de dorinţa de a cunoaște cât mai multe și a-i ajuta
pe cei din jur. Iată aici o poveste de viaţă din care avem ce învăţa.
(Mihaela Gligor)
Finanțare AFCN pentru întregul proiect editorial: 10.400 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 3.000 lei

BULGĂRI DE ZĂPADĂ. DE LA IISUS LA ELIADE ȘI ÎNAPOI
autor Dennis A. Doeing

C A S A C Ă R Ţ I I D E Ș T I I N ŢĂ
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Pentru ca patrimoniul să devină un reper valoric în special
pentru tânăra generație, dar și pentru alte categorii de vârstă,
într-un context general în care, la nivel vizual, cultural, social,
predomină formele fără fond, este esențială abordarea elementelor
reprezentative pentru identitatea noastră culturală de astăzi ca
organism viu, depășind poziționările specializate în domeniu. Pentru
a ajunge să înțeleagă studiul cultural complex, pentru a avea atât
instrumente coerente de acces în acest sens cât și dorința de a se
îndrepta spre acest drum, trebuie ca publicul larg, căruia ne adresăm,
să treacă prin alte etape, cu mult mai simple, dar esențiale. Un alt
aspect îl constituie lipsa unei abordari corecte a acestui subiect în
perioada comunistă, cea în care s-a format mare parte din generația
actuală de adulți. Cumulat, prea putini oameni au avut ocazia să
dobândească un atașament bazat pe cunoaștere și înțelegere pentru
patrimoniul medieval românesc, aici, specific, cel brâncovenesc.
Finanțare AFCN: 40.780 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 29.520 lei

PATRIMONIUL BRÂNCOVENESC PE ÎNŢELESUL TUTUROR

A S O C I A Ţ I A G A S PA R , B A L T A Z A R Ș I M E L C H I O R
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ȘAH-NAME, CARTEA REGILOR

EDITURA
SA P I E N T I A P R I N C I P I U M CO G N I T I O

Din cea mai mare epopee a limbii persane, Șah-Namé (Cartea
regilor), scrisă de Firdousi, Biblioteca Academiei Române deţine
o copie nedatată (mss. oriental. 339), probabil sec. XVIII. Acest
exemplar al poemului lui Firdousi a aparţinut lui Ismail Rostam,
fiul prinţului moștenitor, 1 ianuarie 1832 (ex libris f. 1r). Ilustraţia
manuscrisului se compune dintr-un frontispiciu pe prima filă și 78
de miniaturi executate în stilul tîmûride. Enumerăm câteva dintre
acestea: Nașterea lui Rustam, Lupta lui Rustam cu Akān, Rustam
aruncat în mare, Salvarea lui Bizhan din fântână. Majoritatea
ilustraţiilor sunt veritabile opere de artă în ceea ce privește
compoziţia, integrarea elementelor diferitelor tradiţii picturale,
interpretarea subiectului și utilizarea culorilor. Proporţia culorilor
galben și albastru azur, roșu verde, și roșu și albastru verde, și
proporţia între culorile calde faţă de culorile reci, proporţia
culorilor dominante și a celor complementare, este vizibilă în toate
miniaturile. Manuscrisul a făcut parte din colecţia familiei prinţului
George Bibescu. Secţiunea legendară a epopeei Șah-Namé este
dominată de Rostam, celebrul erou al folclorului persan. Se spune
că Ferdousi a profitat de texte vechi pentru a scrie Șah-Namé, care
conţine vechi mituri persane, dar Rostam nu a existat înainte de
Firdousi. Altfel spus, literatura este aceea care a făcut să circule în
lume mitul.
Finanțare AFCN: 40.500 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 27.500

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Această lucrare a fost tipărită în anul 1854, cu puțin timp înainte
de moartea lui Anton Pann, în 2014 împlinindu-se 160 de ani
de la trecerea sa la cele veșnice; dorim prin reeditarea “Noului
Anastasimatar” al lui Anton Pann să marcăm cei 160 de ani de la
prima sa tipărire și să îl celebrăm pe marele nostru înaintaș așa cum
se cuvine.
Ideea acestei reeditări se datorează și faptului că bogata activitate
muzicală a lui Pann este prea puțin cunoscută și uneori inaccesibilă
publicului larg și chiar grupului țintă.
Contextul actual este unul favorabil: deși numărul compozitorilor
și al lucrărilor de muzică bizantină este mare, nu există în circulație
decât cca. 20 de cărți de specialitate tipărite.
Noua reeditare vine și în întâmpinarea interesului crescând al
grupului țintă față de creația lui Anton Pann, atât de puțin cunoscută
în mediul muzical autohton, interes declanșat și alimentat de
reeditarea Heruvico-Chinonicarului în anul 2012.
Finanțare AFCN: 30.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 14.000 lei

ANTON PANN. NOUL ANASTASIMATAR

E P I SCO P I A S E V E R I N U LU I Ș I ST R E H A I E I

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Acest volum este rodul trudei unei personalități a lumii muzeale
și universitare, Ionel Cândea, cercetător cu multiple direcții de
cercetare (Istoria evului mediu în nord-estul Munteniei și la Dunărea
de Jos; Istoria și cultura așezării medievale și moderne Brăila; Istoria
Bisericii Ortodoxe Române la Dunarea de Jos; Istoria așezărilor
fortificate în nord-vestul Mării Negre și la Dunărea de Jos), autor și
co-autor a numeroase studii și cărți de referință.
Documentele incluse în acest volum al II-lea al Monografiei Măxineni
includ aspecte valoroase și inedite, din perioada 1694-1820, despre
procedurile juridice, dar și tehnice în judecarea unor pricini de
hotare între diverși membri ai societății în latura de răsărit a țării, la
granița cu kazaua Brăilei, despre relațiile sociale în Țările Române,
istorie, genealogie, istorie locală, familiile Filipești și general Laptiev,
informații despre figuri istorice importante ale Țării Românești
– domnitorii Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu, despre
contactul dintre români și turci în raiaua Brăilei (Brăila a fost sub
stăpânire turcească între anii 1538–1829). Aspectele privind limba,
pigmentată cu expresii grecești și turcești, fac din documentele
Mănăstirii Măxineni și un prețios izvor pentru studiul istoriei limbii
române.

„MĂNĂSTIREA MĂXINENI”, VOLUMUL II
autor Ionel Cândea

MUZEUL BRĂILEI

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

MITA (RUSVET-UL) ÎN RELAŢIILE ROMÂNO-OTOMANE (1400-1821)
autor Ioan Burlacu

MUZEUL BRĂILEI

Acest volum abordează o temă inedită, respectiv corupția în relațiile
româno-otomane. Trebuie precizat de la început faptul că despre
corupția în Imperiul Otoman nu s-a mai publicat până în prezent
nici un studiu aprofundat. Mulți dintre istoricii care s-au ocupat
de Imperiul Otoman au abordat tributul și peșchesul, taxele sau
darurile oficiale, cu caracter obligatoriu, oferite anual sau ocazional
padișahului sau dregătorilor otomani, consemnate, de altfel, în
registre. În acest caz este studiat un alt fenomen și anume rusvet-ul,
darurile neoficiale, confidențiale, oferite direct sau prin intermediar,
în taină, acelorași persoane de mai sus cu scopul de a obține o
favoare, mai exact fenomenul infracțional al corupției. Modalitatea
de abordare a temei este de-a dreptul inedită prin faptul că autorul
interpretează evenimente istorice din punct de vedere juridic. Titlul
- un debut al autorului în cercetarea istorică - reprezintă lucrarea
de doctorat în istorie a unui jurist (licențiat și doctor în drept) cu o
bogată experiență în lupta anticorupție, acumulată de-a lungul anilor
ca procuror la diverse parchete: procuror inspector în Parchetul
Național Anticorupție, în Consiliul Superior al Magistraturii Inspecția judiciară și Inspecția Judiciară pentru procurori, colonel
magistrat în Parchetul Național Anticorupție - Secția de combatere
a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari etc. Tema abordată
este de maximă actualitate; la ora actuală fenomenul corupției,
care datează din cele mai vechi timpuri, cunoaște o recrudescență
fără precedent iar luarea de mită, cea mai gravă și periculoasă faptă
de corupție, șubrezește, dinamitează, putând chiar distruge însăși
existența societății organizate, a statului.
Finanțare AFCN: 36.700 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 8.720 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

«Epoca maselor este vremea colosalului» scria filosoful spaniol José
Ortega y Gasset. [...] Specializat în arhitectura totalitară, despre care
a scris deja pagini notabile și fin cunoscător al istoriei totalitarismului,
profesorul arhitect Sorin Vasilescu ilustrează cu asupra de măsură,
prin această carte, spusa gânditorului iberic, studiind lumea rusească
a stalinismului unde urieșenia arhitectonică s-a împletit cu așa-zisa
dictatură a maselor, adică a proletariatului. [...]
Volumul de faţă este o lectură necesară nu doar arhitecţilor și
istoricilor de artă. Orice om instruit trebuie să știe că la un moment
dat, în trecutul european apropiat, aberaţiile politicii au născut
aberaţii ale culturii. (Academician Răzvan Theodorescu)
Finanțare AFCN: 48.900 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 24.000 lei

ARHITECTURA RUSIEI STALINISTE

F U N DAŢ I A A R H I T E X T D E S I G N

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Comentariul istoric care îl însoțește pe cititor în acest album îi
aparține binecunoscutului Neagu Djuvara, personalitate de prim
rang a culturii române, probabil cel mai cunoscut și mai iubit dintre
istoricii de azi. Îi revine meritul de a fi rescris în ultima vreme istoria
românilor într-un mod care a deschis-o tinerilor și apropiat-o de
ei, fără însă a ocoli sau edulcora subiecte controversate. Neagu
Djuvara prezintă aici istoria mănăstirilor vechi din Bucovina, de la
Bogdana, cea mai veche, până la cele cu frescă exterioară de pe lista
UNESCO, de la Putna, până la svelta Dragomirna. O face într-un stil
cald, cu ton de poveste, imprimând însă textului rigoare și autoritate
științifică.
Finanțare AFCN: 50.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 35.000 lei

MĂNĂSTIRILE DIN BUCOVINA (Comentarii istorice de Neagu Djuvara.
Călătorie fotografică de Cătălin D. Constantin)

P E T E R PA N A R T

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Așa cum pe bună dreptate afirma George Oprescu, „opera lui
Schiavoni se poate analiza, pentru că ea există”. Istoricul de artă
îl caracteriza foarte bine pe pictorul italian, arătând că „Schiavoni
aparţine curentului oficial, care domina în academiile și instituţiile
Europei occidentale”. În privinţa stilului, el remarcă mai multe
aspecte: „desen nu numai îndemânatec, ci personal; așezare în cadru,
denotând o lungă familiarizare cu operele maeștrilor mari; execuţie,
în care se simt calităţi de pictor, adică sensibilitate la materie,
deosebire în tratarea feţei în raport cu lucrurile neînsufleţite,
autoritate în mânuirea pensulei, când purtată cu decizie, când
mângâind parcă suprafaţa pânzei. Obrazul este modelat aproape fără
efecte inutile, cu mare delicateţe de tușă, ca la clasici, de altminteri.
Mai ales înţelegerea pentru carnaţia și dulceaţa unei figuri. Un șal
turcesc, cu notele lui vii, rochia mauvre împodobită cu dantele,
denotă preocupări de aranjament și interes pentru costum, întocmai
ca în portretele din școala lui Ingres.Ca și ilustrul său contemporan,
Schiavoni nu-i indiferent la tot ce poate pune în valoare modelul”.
Oprescu mai remarcă înzestrarea excepţională pentru portret și
faptul că Schiavoni este „un fin colorist, compozitor cu remarcabile
resurse, desenator abil și cu un gust sigur”.

GIOVANNI SCHIAVONI UN PICTOR ITALIAN ÎN MOLDOVA (1837-1844)

E D I T U R A D OXO LO G I A

Finanțare AFCN: 7.500 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 9.500 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

COSTUME TRADIŢIONALE DIN GORJ ÎN COLECŢIILE MUZEULUI SATULUI

M U Z E U L N AŢ I O N A L A L S AT U L U I
DIMITRIE GUSTI

Prezentul catalog, lucrare de specialitate în domeniu, este realizat
de unul dintre cei mai cunoscuţi și apreciaţi cercetători etnografi din
România, care și-a dedicat cea mai mare parte a carierei Muzeului
Naţional al Satului, doamna dr. Georgeta Stoica.
Dintre publicaţiile apărute, putem spune în ultimii 25 ani, nici una nu
abordează atât de complet și de profund acest tezaur etnografic cum
este spectaculosul port popular din zona Gorjului și nu beneficiază
de autori atât de valoroși. Abordarea din punct de vedere
morfologic – materiale, tehnici de execuţie, categorii de piese, tipuri
de compoziţii și motive decorative, cromatică – permite identificarea
particularităţilor zonale ale pieselor ce compun costumele. Despre
zona Gorjului trebuie amintit faptul că din punct de vedere
geografic se află la intersecţia a 3 zone etnografice mari, Transilvania,
Banat și Moldova, fiecare dintre ele aducându-și propria contribuţie,
cu influenţele etnice specifice lor. Un element care merită subliniat
este acela că piesele de port din zona Gorjului deţinute de Muzeul
Naţional al Satului sunt o adevărată paralelă în timp a evoluţiei
portului popular în ultimele două secole, muzeul deţinând piese
databile sf. sec. XVIII – mijlocul sec. XX, de la cele anonime ori
create de meșteri contemporani consacraţi până la cele realizate în
renumitele ateliere Dacorex.
Publicarea integrală a acestei colecţii folosind fișe de obiect detaliate
însoţite de imagini color sugestive ale obiectelor contribuie la
prezentarea bibliografică a depozitelor vizitabile, atât de solicitate la
nivel internaţional. De asemenea, tema abordată este una din temele
de interes la nivel internaţional, ICOM alocând o secţiune specială,
alături de etnografie, costumului popular.
Lucrarea capătă o deschidere internaţională și mai mare prin faptul
că ea este redactată bilingv – RO/EN.
Finanțare AFCN: 50.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 31.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Prezentul proiect editorial constituie continuarea colecţiei știinţifice
Források a romániai magyarság történetéhez (Documente din
Istoria Maghiarilor din Romănia). Fiecare volum, având la bază o
cercetare amplă și obiectivă, prelucrează amănunţit și temeinic
câte o perioadă din istoria Transilvaniei. Fiecare volum conţine
toată aparatura necesară unei ediţii critice, știinţifice: note privind
textul, indicele numelor de persoane, a numelor geografice și glosar.
Succesul colecţiei demonstrează că aceste volume prezentând
și analizând zeci de documente valoroase, uneori inedite, au un
rol important în cercetarea istorică contemporană. Spre satisfaţia
noastră mai multe volume din această colecţie sunt folosite ca
manual la universităţi renumite, și sunt căutate de mari instituţii de
cercetare istorică.
Finanțare AFCN: 25.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 22.000 lei

MISKOLCZY AMBRUȘ: SURSELE ISTORICE ALE DEMOGRAFIEI DIN
TRANSILVANIA SEC. VIII. VOL.II

EDITURA PRO PRINT KIADO

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Volumul Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România
anilor 1970-1980, autor Ana-Maria Cătănuș, reprezintă rezultatul
cercetărilor întreprinse de autoare pe subiectul disidenţei din
România. Având la bază teza de doctorat susţinută la Academia
Română în anul 2012, volumul propune o analiză aprofundată a
disidenţei românești în anii 1970-1980.
Din perspectiva subiectului abordat, a surselor (dintre acestea,
facem trimitere în mod special la documente inedite din arhivele
românești – arhiva CNSAS, Arhivele Naţionale, arhive personale
– dar și străine: arhiva Radio Europa Liberă - Ungaria, fonduri
arhivistice de la Universitatea Columbia, Arhiva Ministerului de
Externe Francez, fonduri arhivistice de la Fundaţia „Memorial” și
Fundaţia „Andrei Saharov” din Federaţia Rusă), dar și a metodelor
folosite, volumul Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România
anilor 1970-1980 contribuie la clarificarea și înţelegerea unuia dintre
fenomenele importante înregistrate în ultimele două decenii de
comunism în România și Europa de Est.
Finanțare AFCN: 9.900 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 1.100 lei

VOCAŢIA LIBERTĂŢII. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980
autor Ana-Maria Cătănuș

I N S T I T U T U L N AŢ I O N A L P E N T R U S T U D I U L
T O TA L I TA R I S M U L U I

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Leon Mișosniky. Monografie oferă publicului român o selecție de
imagini ale celor mai reprezentative lucrări ale lui Leon Mișosniky
care marchează o pagină solidă din istoria artei în România.
Albumul este absolut necesar pentru întemeierea unui corpus de
lucrări de specialitate în domeniul istoriei artei moderne și aduce în
prim-plan în contextul cultural actual opera unui artist cu un parcurs
artistic foarte interesant, deși ascuns publicului larg în timpul vieţii
sale. Cartea explică prin imagini evoluția acestui pictor, sculptor și
grafician, elev al Școlii libere înființate de M. H. Maxy pentru artiștii
evrei excluși din învățământul de stat din cauza legislației antisemite
aplicate din 1937, care a lăsat în urmă peste 800 de lucrări niciodată
expuse.
Finanțare AFCN: 47.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 12.500 lei

MONOGRAFIE LEON MIȘOSNIKY

EDITURA VELLANT

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Monografie a Gazetei literare, cea mai importantă revistă culturală
a perioadei 1954-1968, cartea Luminiței Marcu radiografiază fiecare
număr al revistei, alăturând descrierii conținutului comentarii și
explicații de context istoric și cultural. Lucrarea nu-și propune o
evaluare artistică sau morală a articolelor, interviurilor, cronicilor
sau opiniilor publicate în această revistă, ci o reconstituire istorică
a unui organ de presă care a jucat un rol esențial în viața culturală a
României. Capitolele urmăresc cronologic, într-o structură anuală,
activitatea acestei publicații, începând cu anul 1954 și terminând cu
anul 1968, când Gazeta literară își încetează apariția, pentru a se
transforma, cu o structură și o redacție diferite, în revista România
literară, cea care există și astăzi.
Finanțare AFCN: 23.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 15.000 lei

O REVISTĂ CULTURALĂ ÎN COMUNISM. GAZETA LITERARĂ 1954-1968
autor Luminiţa Marcu

EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Scopul lucrării este acela de a aborda tema excluderii și a
apartenenței la diferite grupuri sociale din unghiul subiectiv al
subiecților în sine, angajându-i pe aceștia în actul artistic prin
performativitatea pe care o afișează în fața camerei. În acest proces
rolurile sociale sunt pentru moment modificate, reconceptualizânduse astfel ierarhia socială deja existentă.
Camera de fotografiat poate răsturna ierarhiile sociale reale, creând
ierarhii momentane fictive, făcând regi din cerșetori și vedete din
anonimi, creând pentru un moment un microunivers cu legi sociale
proprii. În acest album foto am dorit sa explorăm această abilitate
de a transforma realități sociale prin intermediul fotografiei, de aici
provenind și titlul lucrării - Rescrierea Secvenței.
Lucrarea cuprinde o colecție de momente unice, personaje
neobișnuite, obiecte zilnice și cartiere parcurse din România.
Ea urmărește actul zilnic de explorare, întruchipând de fapt un
jurnal de călătorie pe plan local, dar se îndepărtează de domeniul
fotojurnalismului, mergând în direcția performance-ului. Scopul
este să provoace o reacție afectivă și senzorială, și anume răspunsul
ambivalent față de necunoscut care este un amestec paradoxal de
frică și atracție în acelasi timp.

RESCRIEREA SECVENŢEI
autor

A S O C I AŢ I A P E N T R U A R TĂ I L F OV E A N U

Finanțare AFCN: 44.800 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 12.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Atât în timpul vieţii sale, cât și după încetarea din viaţă a acestuia,
publicarea nesistematizată a operelor lui Khalil Gibran, atât în lumea
arabă cât și în restul lumii, a adus pe piaţa editorială de pretutindeni
o răspândită și menţinută confuzie. Lucrări integrate în volume au
fost desprinse din întregul lor și publicate ca opere independente,
scrieri unitare au fost fărâmiţate și publicate ca atare, astfel încât
astăzi, nu se cunoaște sau nu se ţine seama de structura cronologică
și editorială a operelor marelui libanez Khalil Gibran. După o
asemenea practică și cu un calcul simplu, s-ar ajunge la concluzia
că numărul lucrărilor editoriale ale lui Gibran este de două-trei ori
mai numeroase decât cele care, în forma originală, au ieșit de sub
teascurile editurilor.
Lucrarea de faţă adună între coperţile sale opera, aproape intergrală,
a lui Khalil Gibran, în traducerea de excepţie din limba arabă (unele
dintre ele din limba franceză) a ambasadorului Dumitru Chican.
Ediţia actuală este formată din 2 volume.
Finanțare AFCN penru cele două volume: 24.700 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 16.200 lei

INTEGRALA KHALIL GIBRAN / 2 VOLUME
autor

A S O C I AŢ I A N O R D P E N T R U C O O P E R A R E
ȘI INTEGRARE (ANCI)

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Manuscrisele românești 4647 și 4650, aparţinând teologului și
învăţătorului doljean Ștefan Basilescu, aflate în autograf la Biblioteca
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, adăpostesc
o inestimabilă valoare în acest sens. Ele conţin împreună un număr
de 185 capodopere muzical-folclorice de secol XIX, clasânduse astfel între cele mai vechi dovezi muzicale ce definesc geniul
artistic al poporului nostru. O mare parte dintre aceste melodii, la
o superficială analiză toponimică a textelor, indică apartenenţa lor
mehedinţeană.
Finanțare AFCN: 29.900 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 20.780 lei

CÂNTECE VECHI OLTENEȘTI
autor Ștefan Basilescu

A S O C I AŢ I A F I I L U P Ș E I

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

OPERE SHAKESPEARE VOL. IX
ediţie îngrijită de George Volceanov

WO R L D M E D I AG R A P H
„„Un Shakespeare pentru mileniul 3”, vol. IX, își propune să fie:
- o ediţie nouă într-o limbă română modernă, accesibilă cititorilor și
spectatorilor de azi, cu evitarea arhaizărilor savante și forţate, la modă în
anii 1950;
- o primă ediţie necenzurată (politic, social, religios) și nebowdlerizată
(adică necenzurată în latura obscen-argotică a limbii);
- o ediţie care să respecte principiul stringenţei formulat de Schlegel

și Tieck, cu proza tradusă prin proză, versul alb prin vers alb și
rima prin rimă, pe cât posibil vers/vers sau cu derogarea propusă
de Leviţchi, de maximum 107 versuri în română la 100 versuri din
original;
- o ediţie orientată spre dialogul viu, care să întrunească criteriul
performabilităţii, cu traduceri pentru scenă, nu așa-zis filologice,
care nu pot fi montate și necesită adaptări sau nu sunt deloc folosite
în teatru;
- o primă ediţie care a folosit ca texte-sursă exclusiv texte englezești
– ediţii critice de ultimă oră: Arden, Oxford, Cambridge, Penguin –,
nu o ediţie de traduceri indirecte din germană sau franceză (v. Șt.
O. Iosif și mulţi alţi traducători de mai târziu, din anii 1950, care nu
cunoșteau limba engleză);
- o primă ediţie care va avea un aparat critic adus la zi nu de un
singur om (v. ediţia Univers, îngrijită de Leviţchi 1982-1991), ci de o
echipă de universitari, experţi de largă recunoaștere internaţională,
care va permite formularea unor viziuni pluraliste asupra operei
shakespeariene (Mădălina Nicolaescu, Monica Matei-Chesnoiu,
Odette Blumenfeld, Emil Sîrbulescu, Pia Brânzeu, Codrin Liviu
Cuţitaru și alţii.)
- o ediţie preocupată de sincronizarea cu practicile editoriale
occidentale privind remodelarea canonului shakespearian prin
acceptarea de co-autori înlăuntrul canonului, dar și de extindere
a acestuia prin publicarea în premieră într-o serie de autor a unor
texte recent canonizate (Doi veri de stirpe aleasă, Eduard al III-lea,
Sir Thomas More, Cardenio) sau traducerea versiunilor paralele ale
celebrelor tragedii Hamlet (3 variante) și Regele Lear (2 variante
distincte).
Ediţia este coordonată și îngrijită de reputatul anglist George
Volceanov, care s-a remarcat atât ca specialist în studiile
shakespeariene cât și în domeniul traducerilor literare.
Finanțare AFCN: 8.400 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 3.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Sub titlul „Clujul în 12 dimensiuni”, albumul-ghid consacrat
municipiului Cluj-Napoca reunește în paginile sale trăsături
definitorii ale urbei, culese din istoria, cultura și civilizaţia așezării,
din economia și viaţa de zi cu zi intersectate aici. Complexitatea și
armonia subiectului, dinamismul și rafinamentul prezentării grafice și
fotografice fac din această lucrare o remarcabilă oglindă a orașului,
în dimensiunile sale estetice, o carte de vizită a tuturor clujenilor
și o mult așteptată colecţie de „bijuterii” destinată turiștilor din ţară
și străinătate, mediului academic și de afaceri, precum și iubitorilor
de frumos. Lucrarea se dezvoltă pe 12 zone de interes, fiecăreia
revenindu-i un capitol, și este editată în limbile română, maghiară,
germană și engleză. Albumul-ghid debutează cu o hartă a orașului,
pe care sunt marcate obiectivele prezentate în imagini. Volumul
apare în ediţie de lux, cuprinde 232 de pagini color, are format
finit închis 238 x 298 mm, copertă tare cu scoarţe de 3 mm și
supracopertă.
Finanțare AFCN: 50.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 24.200 lei

CLUJUL ÎN 12 DIMENSIUNI
autor

E D I T U R A P R OA R T

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Viaticum este încercarea de a oferi un ghid intelectual pentru
descifrarea lumii țărănești muzeificate, înscrisă într-o metaforă, în
expunerea permanentă a MȚR, un ghid intelectual pentru „lectura”
acestei expuneri a unei lumi negate, anihilate, dezrădăcinate, lumea
țărănescului și a tradiției.
Finanțare AFCN: 7.970 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 3.000 lei

VIATICUM. Un ghid intelectual al Muzeului Ţăranului Român

M U Z E U L N A Ț I O N A L A L ȚĂ R A N U L U I R O M Â N

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Ștefan Câlția creează, de câteva decenii, nu doar lucrări de artă, ci și
un imaginar. În ultimii ani, caracterul convergent al acestuia a devenit
din ce în ce mai evident. Multitudinea de preocupări intelectuale,
vizuale și umane ce îl animă, exprimate în tehnici multiple, formează
o luxurianță ce nu își iese, însă, niciodată din matcă. Uneori este
vorba despre nesfârșitele peisaje transilvane sau despre trupurile
fragile care le traversează văzduhul sau care se prăbușesc, tăindu-l,
dintr-o dată. Alteori, cortegii de ființe înspaimântate și opace par
a înainta implacabil și lumea se strânge în jurul lor, formând un
teatru. În desene uriașe, bestiarul vorace devine epura și doar liniile
înaintează la nesfârșit și cresc, precum o altfel de ființă. Forfota din
iarba încinsă a dealului se liniștește, țintuită pe o bucată de porțelan.
În ansamblul ei, cartea se constituie astfel ca o călăuză care ne
poartă prin meandrele imaginarului lui Ștefan Câlția, dând seama de
această multitudine de nuclee și intersecții, ramificații și locuri, ce-i
animă creația ultimilor douăzeci de ani. Se adaugă eseurile autorului
Victor Neumann, directorul Muzeului de Arta din Timișoara, care
a fost alaturi de artist în etapele importante ale creației acestuia,
precum și texte ale unor tineri curatori implicați în proiectul „Șapte
povești cu Ștefan Câlția” (Patricia Bădulescu, Sandra Demetrescu,
Ioana Mandeal).
Finanțare AFCN: 13.006 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 27.400 lei

ȘTEFAN CÂLŢIA. LOCURI

M AG I M E X , G A L E R I A P OS I B I L Ă

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Se continuă cu cele două volume (cuprinzând perioada 1933-1935),
editarea integrală a vastei publicistici a lui Mihail Sebastian (19071945), scriitor reprezentativ pentru perioada interbelică a literaturii
noastre.

OPERE, VOL. V - VI (Publicistică)
autor Mihail Sebastian

F U N D A ȚI A N A Ț I O N A L Ă P E N T R U Ș T I I N ȚĂ
Ș I A R TĂ

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

OPERE, VOL. I - II
autor Garabet Ibrăileanu

F U N D A ȚI A N A Ț I O N A L Ă P E N T R U Ș T I I N ȚĂ
Ș I A R TĂ

„Poporul român, atât de bine înzestrat, n-a avut norocul și onoarea
să contribuie la formarea civilizaţiei europene. Din cauze istorice
bine cunoscute, el a trebuit să piardă toate bunurile culturale
aduse aici de coloniști și să trăiască, mai bine de o mie de ani, o
viaţă de păstorie, în vreme ce popoarele apusene, moștenitoare ale
culturii antice, au putut nu numai să păstreze moștenirea, dar să o și
mărească. Și au pierdut amândouă părţile: și cultura europeană, și
poporul român. A pierdut și cultura europeană, căci o coardă, care
ar fi fost sonoră, n-a vibrat.
Dar dacă poporul român n-a luat parte direct la formarea civilizaţiei
europene, a luat o parte însemnată indirect. El a fost una din stâncile,
de care s au izbit aici în Răsărit, pierzându- și energia, popoarele
barbare care, dacă ar fi ajuns în Apus cu toată puterea mișcării
iniţiale, ar fi făcut imposibilă civilizaţia. După ce furtuna s a mai
liniștit – de tot nu s a liniștit niciodată; în stare latentă e și azi –,
poporul român a început să se împărtășească și el din acea cultură
acumulată în Apus, și nu a fost o pomană acea împărtășire, căci nu
numai că a plătit o și o plătește îndeajuns de scump, dar a avut și un
drept asupra ei, căci, cum am spus, a contribuit indirect la formarea
ei.
Nu e niciun popor care să nu fi împrumutat de la altele.”
Finanțare AFCN pentru întreg proiectul editorial: 34.802 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 42.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

Din primii ani de activitate, Editura Excelsior Art a acordat o atenţie
sporită creatorilor de naţionalitate maghiară, germană, sârba. Așa
au fost publicate romane, eseuri despre tradiţiile și cultura maghiară
din România, poezii, teatru, dar și traduceri din limba română în
limba maghiară sau din limba maghiară în limba română. În acest
an editorial, a fost publicat volumul de proză umoristică Parada
surâsului, Emil Șain, în limba maghiară Mosolyparádé, traducerea de
Zsolt Novac, un tânăr talentat și dedicat muncii culturale, militant
pentru schimbul de informaţii culturale între creatorii români și cei
care provin din rândul minorităţilor naţionale. Traducătorul a rezonat
cu iscusinţă, a înţeles sensurile comunicării cu lumea scriitorului.
Călătorind prin limba maghiară, el a lansat vehiculul umoristic al lui
Emil Șain pe autostrada virtuală ce ne traversează ţara, trecând prin
ţara vecină și spre Europa.
Finanțare AFCN: 3.177 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 1.250 lei

MOSOLYPARÁDÉ / PARADA SURÂSULUI
autor Emil Șain

E D I T U R A E XC E L S I O R A RT

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
CARTE

ISTORIA ILUSTRATĂ A ORAȘULUI SFÂNTU GHEORGHE

E D I T U R A S E P S I SZ E N TG YÖ R G Y
U AT M U N I C I P I U L S FÂ N T U G H E O R G H E
Finanțare AFCN: 34.822 lei
Au renunțat la finanțare

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Arhitectura, designul, restaurarea și urbanismul sunt evident,
dincolo de aspectele tehnice și profesionale, elemente
fundamentale ale unei culturi. Revista ZEPPELIN / Oras. Societate.
Tehnologie este o publicație specializată, dedicată arhitecturii și
domeniilor conexe, care are ca obiectiv principal promovarea celor
mai bune lucrări realizate în România și în lume, cu valoare de model
pentru profesioniști, studenți și un public cultural mai larg, din afara
granițelor profesiei.
Ne aflăm într-o perioadă dificilă economic, când arhitectura și
construcțiile se află într-un impas major nu doar în România, ci la
nivelul european, cu puține excepții. Ceea ce se întâmplă acum
este un fenomen care pune în criză nu numai economic, ci și
din perspectiva culturală și socială producția de arhitectură, cu
consecințe multiple. Pe de o parte, rolul implicit al arhitecturii în
producerea crizei a fost mare atunci când supra-producția a servit
piața creditelor imobiliare și a investițiilor fără acoperire. Pe de altă
parte, orice intervenție în oraș trebuie să corespundă unui plan
integrat de dezvoltare urbană, gestionat de către administrația
publică, în beneficiul locuitorilor. Ca răspuns la această situație,
investițiile statului în infrastructură, spații și clădiri publice (școli,
spitale, centre culturale, sportive etc.), sau locuințe vin să susțină
mai departe sectorul construcțiilor și arhitecturii. Pentru noi este
firesc să ne întrebăm care trebuie să fie rolul arhitecților în raport cu
aceste instituții ale puterii, dacă arhitecții pot fi responsabili față de
resurse într-o economie rațională, cum se poate naște un parteneriat
constructiv pentru bunăstarea unei societăți.
Finanțare AFCN: 50.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 35.000 lei

ZEPPELIN
nr. 127/septembrie 2014

Q GROUP PROIECT

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

„Condamnarea unui regim dictatorial e oricând binevenită, cu atât
mai mult dacă e vorba de o dictatură comunistă, judecată la distanță
de un sfert de secol. Un asemenea interstițiu obligă la analize bine
cumpănite și la sentințe (dacă trebuie să fim judecători) cât mai
corecte”. (Alexandru Zub, istoric)
Finanțare AFCN: 27.160 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 6.900 lei

COMUNISMUL CU RELE ȘI RELE
supliment al revistei Contemporanul, nr. 11/ 2014

A S O C I A ȚI A E U R O P R E S S

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

"Teatrul momentului prezent are nevoie de un aport educațional
din ce în ce mai consistent structurat pentru a-și putea extinde
spațiul de influență, pentru a putea capacita și capta noi publicuri.
Pentru a pătrunde în școli, în medii în care oamenii n-au văzut teatru
în viața lor, în comunități marginalizate, fără emfaza și autoritatea
unui domeniu exclusivist de cunoaștere. Fără supremația „prințului”
care deține toate merele de aur și aruncă doar câțiva sâmburi
necunoscătorilor. Teatrul prezentului este teatrul „pedagogiei
cotidianului”, axat pe educația participării la evenimentul de privit
care devine eveniment de trăit." (Mihaela Michailov)
Finanțare AFCN: 12.900 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 12.600 lei

SCENA.RO

A S O C I A ȚI A R O M Â N Ă P E N T R U
P R O M O VA R E A A R T E L O R S P E C T A C O L U L U I

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Nișa în care se plasează Decât o Revistă este cea a jurnalismului
narativ. Din acest punct de vedere, revista se încadrează în tendinţa
internaţională de reviriment al „jurnalismului literar”, atât în Europa
cât și în Statele Unite. Unicitatea revistei în spaţiul media românesc
constă tocmai în principiile și metodele specifice acestui tip de
jurnalism: căutarea obsesivă a adevărului prin acurateţe, detaliul,
scena relevantă, descrierea, contextul, personajul portretizat în
mediul său. Acestea sunt cu atât mai relevante cu cât sunt mijloace
literare, pe care jurnalismul narativ le utilizează în non-ficţiune. O
altă metodă împrumutată de jurnalismul narativ de la literatură este
cea a lucrului intens pentru îmbunătăţirea calităţii textului, prin
editări și variante succesive, prin discuţii între reporter și editor, prin
reveniri repetate ale reporterului către surse. Scritorii, jurnaliștii,
eseiștii, ilustratorii și fotografii pe care îi reunește revista se află de
multe ori la primii pași din carieră, iar calitatea materialelor lor este
asigurată prin editare riguroasă și selecție atentă.
Finanțare AFCN: 47.503 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 40.465 lei

DECÂT O REVISTĂ
nr. 17/2014

A S O C I A ȚI A M E D I A D O R

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Cercetarea artistică (Artistic Research) a devenit un fenomen intens
discutat la nivel internațional pentru clarificarea noilor tendințe
în pratica și teoria culturii vizuale contemporane atât în mediile
academice cât și în contexte publice mai largi. Prin intermediul
acestei noi publicații se vizează introducerea acestor teme și practici
și în spaţiul practicilor și dezbaterilor din România. Publicaţia se
adresează atât unui public specializat (studenţi, cercetători, istorici,
teoreticieni, critici și curatori) cât și publicului mai larg (oameni
interesaţi de evoluţia actuală a artelor vizuale și de noua cunoaștere
generată de practicile cercetării artistice).
Finanțare AFCN: 16.707 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 4.476 lei

VECTOR. cercetare critică în context. Teorii critice și practici creative ale
cercetării

U N I V E R S I TAT E A D E A R T E
" G E O R G E E N E S C U " I A ȘI

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Prin prezentarea celor mai noi și valoroase proiecte de arhitectură
și design locale, prin interviuri cu arhitecți și birouri importante
din România, dar și din afara țării, prin articolele dedicate spațiilor
publice și problematicilor urbane actuale, prin dosarele tematice
care adună cele mai creative proiecte realizate în ultimii ani la
nivel internațional, precum și prin recenzarea unor evenimente și
publicații de actualitate, revista constituie un instrument util, de
informare și dezbatere, cu o perspectivă independentă, neafiliată
nici unei asociații sau organizații profesionale.
În ciuda acestui caracter specializat și matur, prin grafica atractivă,
claritatea prezentărilor și accesibilitatea textelor revista devine
interesantă și pentru adolescenți, deschizându-le apetitul pentru
problematica spațiului construit și oferindu-le totodată o vastă
cultură vizuală. Prin această deschidere către grupurile de
adolescenți, Igloo habitat&arhitectură își poate îndeplini una din
misiunile principale, aceea de a educa publicul și de a încuraja
generația tânără înspre aprecierea soluțiilor de calitate în ceea ce
privește mediul construit și implicit de a asigura un viitor mai bun
pentru orașele României.

Finanțare AFCN: 50.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 30.000 lei

IGLOO HABITAT & ARHITECTURA
nr. 151-152 iulie-august 2014

I G LO O M E D I A

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

„Una din caracteristicile remarcabile ale ţărănimii este rezistenţa ei
la necroloage.” (Frank Uekoetter, Universitatea din Birmingham, în
postfaţa revistei Martor 19/2014)
Sub titlul At the Margins of History. The Agrarian Question in
Southeast Europe, numărul 19/2014 al revistei de antropologie
MARTOR are amploarea unui volum colectiv, menit să umple golul
științific în ce privește problema agrară în Europa de Sud-Est. În
lumea contemporană, jumătate din populaţia globului trăiește încă
în mediul rural. În Romania, ţară cu o importantă populaţie rurală,
nu a existat după 1989 o dezbatere pe acest subiect in mediul
academic autohton, cu atat mai puţin o colecţie de lucrări care să
analizeze subiectul comparativ cu ţările vecine cu care România își
împărtășește istoria.
Finanțare AFCN: 48.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 12.000 lei

MARTOR.
Revista de antropologie a Muzeului Ţăranului Român 19/2014

M U Z E U L N A Ț I O N A L A L ȚĂ R A N U L U I R O M Â N

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

ARHIVELE TOTALITARISMULUI
1-2/2014, 3-4/2014

I N S T I T U T U L N AȚI O N A L P E N T R U S T U D I U L
T O TA L I TA R I S M U L U I

După cel de-al doilea război mondial, studierea totalitarismului
a devenit unul dintre cele mai importante domenii de cercetare
a istoriei secolului XX. De la Hannah Arendt la Carl Friedrich
și Zbigniew Brzezinski, de la Juan Linz și Ernst Nolte la Sheila
Fitzpatrick, Ian Kershaw și Moshe Lewin, analiza societăţilor
totalitare a cunoscut mai multe curente de gândire succesive,
reflectate în studii de natură istorică, analize multidisciplinare sau
lucrări de teorie a fenomenului totalitar.
Prăbușirea regimurilor comuniste din Europa de Est și dispariţia
U.R.S.S. nu a redus interesul pentru acest domeniu, ba dimpotrivă,
deschiderea treptată a arhivelor a dat un nou impuls analizei
totalitarismului și a ridicat noi provocări pentru cercetătorii acestui
fenomen.
România s-a alăturat și ea, după 1989, acestui efort interpretativ,
cu atât mai mult cu cât istoria sa a cunoscut, pe parcursul
secolului XX, diverse forme de manifestare a totalitarismului:
formaţiuni de extremă dreapta și extremă stânga, dictatura regală,
statul naţional-legionar, regimul antonescian, regimul comunist.
Studierea trecutului totalitar a devenit nu doar o importantă
ramură a cercetării academice, ci și o necesitate de prim ordin a
societăţii românești, care se confruntă și în prezent cu sechele ale
trecutului totalitar, de la mentalităţi, atitudini și comportamente,
până la probleme concrete, de ordin economic, social sau cultural,
provocate de schimbarea de sistem din 1989. O mai bună cunoaștere
a experienţei totalitare ajută la eliminarea mai rapidă a consecinţelor
sale și la prevenirea apariţiei pe viitor a unor fenomene similare.
Finanțare AFCN: 18.900 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 1.050 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

COLECŢIE - LECŢIA DE SHAKESPEARE

A S O C I A ȚI A T E A T R U L U I N A Ț I O N A L
I . L . C A R A G I A L E D I N B U C U R E ȘT I

„SHAKESPEARE vazut de Ion Caramitru
Aveți multă experiență în roluri shakespeariene. Cum îl simțiți pe
Shakespeare în acest nou spectacol?
Discuția aceasta are loc înainte ca spectacolul să fie gata. Până în
seara premierei nu știm niciodată cum se aleg lucrurile, tot timpul
apar lucruri neprevăzute… Au trecut 450 de ani de la nașterea lui
Shakespeare, textele lui au fost supuse multor experimente, este un
loc unde regizorii lucrează cum vor asupra textului, dar important
este să se păstreze spiritul și profunzimea shakespeareane. Iar
în spectacolul de la Național se regăsesc aceste lucruri. Cheia în
care este lucrat și propunerea pe care o face regizorul Alexander
Morfov este aceea a teatrului în teatru, care funcționează la vedere,
cu aparatele de efecte la vedere, cu actori care ies și intră în rol,
cumva deconspiră și re-crează magia teatrului. Acest Prospero
amintește de un personaj celebru al științelor, arta lui se manifestă
pe tărâmul cercetării. Experimentul lui de a porni exercițiul de magie
se întâmplă la vedere, publicul este martor sau participă la substanța
acestei magii. Nu este o descoperire nouă, o spun toți specialiștii în
domeniu că este piesa-testament. Shakespeare se vede în Prospero
și scrie despre el prin acest personaj. Dacă un spectacol nu pierde
miza aceasta înseamnă că este shakespearean.”
Finanțare AFCN: 49.300 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 5.500 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

„Sunt tot mai convins că nu avem cum să prezicem istoria care va
veni, iar în ceea ce privește istoria care a fost cred că trebuie să fim
mai modești și mai prudenţi faţă de identificarea unor cauze; unor
istorici ele par a fi foarte precise, dar în realitate sunt atât de multe
elemente de luat în consideraţie, încât nu putem decât să aproximăm
factorii care au dus la o anumită evoluţie sau la un anume
eveniment. Una peste alta, revenind la Primul Război Mondial, eu
cred că erau șanse la fel de mari ca el să nu se petreacă, precum au
fost cele ce au dus până la urmă la război. […]” (Lucian Boia)
„Pe vremea când practicianul de provincie își exercita «apostolatul»
într-o țară de la marginea Europei, un filozof solitar inventa, între
Alpi și Mediterana «Voința de Putere». Puterea este o instanță
metafizică, o lege absolută ca gravitația, prin care o entitate tare
supune sau încorporează pe cea slabă. Totuși, ar fi trebuit să observe
Nietzsche, exista o excepție la canibalismul universal: medicul,
stăpânul unei forțe discreționare, care, prin vocație și funcție se
destina să restituie și sporească puterea, libertatea ființei. Menit,
grăbit Binelui.Medicina era excepția unică, dar universal venind din
profunzimile timpurilor.” (Ion Vianu)

REVISTA SECOLUL 21
nr. 1-6/2014, 7-12/2014

F U N D A ȚI A C U L T U R A L Ă S E C O L U L 2 1

Finanțare AFCN pentru întreg proiectul editorial: 50.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 34.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Mecanismul prin care consumul este stimulat este de multe
ori recunoscut ca „modă” sau, conceptual, drept „învechire
preprogramată”. Definiții ale consumerismului de după cel deal Doilea Război Mondial au evidențiat „fetișizarea” consumului,
manipularea ideologică a consumatorului și proliferarea nevoilor.
Dar se poate argumenta că acest consumerism este un efect al
instabilității capitalismului, precum și al expansiunii lui, iar moda este
un teren pe care s-au conturat noi forme de luptă între clase. Moda
este un obicei, o deprindere colectivă.
Codurile sociale moderne permit grupului imediat inferior să imite
gusturile și preferimţele celui de deasupra sa. Conform acestui
model, grupurile cu un statut înalt sunt forţate să adopte stiluri noi
pentru a-și menţine superioritatea/diferenţa, gusturile filtrându-se
în jos pe scara socială. Asta se întâmplă periodic, deci este creat
un proces ciclic, generând mutaţiile aparent misterioase pe care le
numim modă. Moda nu mai este un element burghez, devine un lux
necesar. (Răzvan Ion)

PAVILION

A S O C I A ȚI A A R T P H O T O
Textul își propune să exploreze dublul sens al cuvântului aprehensiune, frica de un
eveniment posibil și în sensul de comprehensiune. Relația dintre cele două necesită
o privire îndeaproape. Cum este indusă și întreținută frica de-alungul vieții și cum
devine un instrument de învățare și înțelegere. Cum este ea administrată și întreținută
social, politic, cum afectează dezvoltarea ideologiei și cum acumulăm cunoașterea din
frică. Acum este timpul să reevaluăm și să ridicăm întrebări despre certe aspecte ale
vieții de zi cu zi care, poate, au trecut neobservate. (Gergő Horváth)

Finanțare AFCN: 29.518 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 17.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Învățământul Public Maghiar este un for profesional al pedagogilor
maghiari din România, care apare lunar și care dezbate teme
importante din domeniul culturii maghiare și educației publice,
într-un limbaj accesibil și chiar distractiv. Revista apare lunar din
anul 2009, în continuarea revistei ”Învățământ Public”, apărută la
București. Revista este distribuită pentru un număr de peste 500 de
abonați. Grupul țintă al proiectului se constituie în mare parte cadre
didactice, iar această revistă oferă posibilitatea societății profesorilor
de a publica materiale profesionale, și de a face schimb de informații
pe subiecte de interes comun.
Textele apărute în revistă sunt selectate din scrierile profesorilor
maghiari din România, dar în publicarea lunară a revistei sunt
implicați și un număr mare jurnaliști, sociologi, și alți experți. Alte
categorii contributoare la publicație sunt cele ale părinților și
studenților, pe teme specifice culturale și ale educației publice din
România.
Revista, prin intermediul literaturii realizează promovarea culturii
maghiare.
Finanțare AFCN pentru toate cele trei numere: 30.393 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 1.925 lei

MAGYAR KÖZOKTATÁS - Învăţământ Public Maghiar
numerele 8-9, 10, 11

F U N D A ȚI A C O M M U N I T A S

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Revista clujeană KORUNK, fondată în 1926 de către criticul literar
Dienes László – între 1929–1940 fiind redactat de către Gaál Gábor
– are un istoric de 88 de ani. Revista a fost reînfiinţată în 1957 și de
atunci apariţia sa a fost continuă până în prezent, anul 1990 marcând
începutul celei de a treia serii.
Revista KORUNK este recunoscută de opinia specialiștilor și chiar
de opinia publică a comunităţii maghiare (și nu numai) ca una dintre
revistele cele mai prestigioase din Bazinul Carpatic, care a fost
distinsă în repetate rânduri cu diferite premii pe parcursul anilor,
printre care premiul memorial Pulitzer din anul 1996.
Publicaţie de nișă, cu o înaltă ţinută intelectuală (cu profil de istorie,
filosofie, politologie, etnografie, literatură, artă și cultură), la început
de o orientare liberală, mai apoi simpatizând cu mișcările de idei de
stânga, fiind supusă în perioada comunismului dirijismului ideologic
al fostului regim, revista KORUNK a fost și a rămas, conform
programului celor care au conceput-o, o revistă de largă deschidere
faţă de problematica modernităţii, faţă de evoluţia spiritualităţii
europene.

REVISTA KORUNK
Asociația de prietenie

KO R U N K

Finanțare AFCN: 33.900 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 5.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Revista ARHITECTURA are ca obiectiv principal promovarea celor
mai bune lucrări realizate în România și în lume, cu valoare de
model pentru profesioniști și studenţi. Pe de altă parte, arhitectura
și disciplinele conexe sunt foarte puţin prezente în discursul public
(cultural, social și politic), deși - mai mult decât orice altă formă
artistică - arhitectura ne determină în mod direct felul în care trăim.
Orașul a devenit un punct de plecare important în căutarea
arhitecturii.
Vecinătatea este elementul care îi pune pe oameni împreună.
Atât arhitectura, cât și vecinătatea sunt greu de ales pentru un
locuitor al orașului. Ele pot fi envizajate. Predeterminarea vecinătăţii
și tipul de arhitectură sunt o consecinţă dictată de piaţă, de
dezvoltator, de politici imobiliare. Depinde însă de arhitectură, de
proiect și de calitatea spaţiului ca vecinătatea să fie un avantaj, un
element modelator al comunităţii.
În această cheie de lectură propunem un discurs despre arhitectura
orașului și vecinătate tocmai pentru că este relevant.
Finanțare AFCN: 47.591 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 9.655 lei

REVISTA ARHITECTURA

U N I U N E A A R H I T E C ȚI L O R D I N R O M Â N I A

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Revista Muzeelor, editată de Institutul Național pentru Cercetare
și Formare Culturală, își propune să devină publicația predilectă a
specialiștilor care activează în cadrul muzeelor din România.
Primul număr al Revistei a fost publicat în anul 1964, iar din 1974 și
până în 1989, a apărut împreună cu Revista Monumentelor Istorice,
sub titlul Revista Muzeelor și Monumentelor. Seria Muzee. După
anul 1990, a revenit la titulatura inițială. În paginile sale au publicat,
de-a lungul timpului, personalități de marcă ale culturii românești,
precum Constantin Daicoviciu, Radu Florescu, D. PanaitescuPerpessicius, C.S.Nicolăescu-Plopșor și alții.
După o perioadă în care activitatea Revistei Muzeelor a fost
sistată, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a
asumat începând cu anul 2014 editarea acestui periodic, aducând o
schimbare a filosofiei în privința conținutului. Astfel, se urmărește ca
revista să devină un reper în peisajul editorial si muzeal românesc,
găzduind în primul rând articole științifice și dezbateri pe teme de
actualitate în domeniul muzeal, pe lângă recenziile și cronicile de
muzeu cu care Revista și-a obișnuit deja publicul.

REVISTA MUZEELOR

I N S T I T U T U L N AȚI O N A L D E C E R C E TA R E
ȘI F O R M A R E C U LT U R A L Ă

Finanțare AFCN: 45.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 12.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Revista Vatra e o publicaţie cu un profil bine conturat, aducând cu
fiecare număr in atenţia publicului ei teme de interes major pentru
cultura și literatura românească, tratate axiologic, recuperând din
trecut valori insuficient apreciate si promovând valorile literare și
culturale certe ale prezentului.
Spre deosebire de publicaţiile similare din România, revista Vatra
se remarcă prin cea mai puternic articulată structură, fiecare număr
având o adevarată arhitectură, atât la nivelul de ansamblu, cât și în
interiorul tronsonului tematic.

Finanțare AFCN pentru toate cele trei numere: 28.800 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 3.200 lei

REVISTA VATRA
trei numere

VA T R A

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Revista România literară aduce garanția unei tradiții care traversează
deopotrivă, perioada modernizării culturale a României (seria veche,
din 1855) și perioada re-culturalizării, a refacerii scalei de valori
(seria nouă, din 1968). De asemenea, profilul publicației, care nu
este strict literar, ci plasează literatura într-un cadru cultural mai
larg, prin pagini de arte, de actualitate, de politică, atrage categorii
variate de public educat, polarizând interesul profesiilor liberale, al
universitarilor, al studenților, într-un cuvânt, al elitelor consolidate și
în formare. Revista are energia necesară permanentei diversificări și
înnoiri, păstrându-și identitatea, dar adaptându-se, în același timp, la
forme culturale noi și, mai mult, fiind în avangarda lor, contribuind,
așa cum a făcut-o întotdeauna, la recunoașterea și impunerea noilor
paradigme care au premise să confirme în spațiul culturii naționale.
Finanțare AFCN pentru toate cele patru numere: 40.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 20.000 lei

REVISTA ROMÂNIA LITERARĂ
numerele 37, 38, 39, 40/2014

F U N D A ȚI A R O M Â N I A L I T E R A R Ă

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Alegerea temei acestui catalog, stilul "Art Nouveau", a fost făcută
astfel încât să reflecte cât mai bine diversitatea multiculturală și să
pună în lumină formele pe care acest curent atât de îndrăgit le-a luat
în arta românească în contextul istoric internațional.
Proiectul editorial se poate constitui ca un debut pe piața editorială
din România. Studii și cercetări dedicate stilului Art Nouveau în
România au mai fost întreprinse până în prezent, însă accentul pe
arta din colecţiile particulare constitue o noutate.
Prin natura materialelor prezenatete, a datelor specifice care
însoțesc obiectele prezentate, a zonelor culturale diferite de unde
provin aceste obiecte, proiectul reflectă tema diversității culturale.
Activităţile de prezentare a colecțiilor aflate în proprietate privată
sunt justificate ca un mijloc de garantare a dreptului de acces la
resursele culturale de valoare.
Finanțare AFCN: 29.465 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 5.120 lei

ART NOUVEAU în colecţiile particulare din România

O R G A N I Z AŢ I A C U LT U R A L Ă P E N T R U
I N O VA Ţ I E Î N A R T E Ș I I N D U S T R I I C R E A T I V E

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Revista Convorbiri literare, fondată acum 148 de ani de Societatea
Culturală „Junimea” (1 martie 1867) are ca principal obiectiv
promovarea literaturii profesioniste, diseminarea informaţiei
culturale pe palierele: școală, universitate, branșă, comunitate,
public larg.
Publicaţia se adresează direct participantilor la viața culturală activă
a țării, de la studenții la litere, arte plastice, tineri creatori, până la
scriitorii și oamenii de cultură de renume ai țării.
Revista este un instrument de studiu pentru cei aflati pe băncile
școlilor, pentru cei preocupați de literatură și cultură, prin care
aceștia își actualizează informațiile culturale.
Finanțare AFCN pentru toate cele patru numere: 19.740 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 3.150 lei

REVISTA CONVORBIRI LITERARE
numerele 8, 9, 10, 11/2014

A S O C I AŢ I A
R E V I S TA C O N VO R B I R I L I T E R A R E

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Revista are un caracter de diversitate: în paginile revistei sunt
publicate creații originale, traduceri din și în limbile de largă
circulație, fie eseuri, fie cronici literare, fie articole polemice, poeme,
fie fragmente de roman, publicistică sau conferințe semnate de
acad. Nicolae Breban, acad. Eugen Simion, acad. D.R. Popescu,
acad. Basarab Nicolescu, prof. Andrei Marga, prof. Stefan Borbely,
Nicolae Balota, Ion Ianosi sau de mai tinerii Corneliu Senchea, Irina
Ciobotaru, Constantina Raveca Buleu, Adriana Teodorescu, Daniela
Lungu (debut), Julia-Maria Kycyku (debut), de pildă, care apar
alături de eseuri, poeme, articole semnate de Paolo Ruffili (Italia),
Edgar Reichmann (Franta), Andrei Fischof, Magdalena Brătescu,
Madeleine Davidsohn (Israel), Edward Sava, Norman Manea (SUA),
Bogdan Mihai Dascalu, S. Damian (Heidelberg, Germania), sau alături
de traduceri din opera unor scriitori ori gânditori consacrați cum
sunt, de pildă, Marina Tvetaieva, Iosif Brodski, Gilbert Durand, Gilles
Deleuze, Vladimir Maiakovski, Rainer Maria Rilke etc.
Această diversitate de autori, stiluri, titluri, generații creatoare
și teme asigură accesul la cosmopolitismul specific european,
certificând o deschidere spre universalitatea culturii române și
prestigiul recunoscut al acesteia.
Finanțare AFCN pentru toate cele patru numere: 34.822 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 18.120 lei

REVISTA CONTEMPORANUL
numerele 8, 9, 10, 11/2014

A S O C I AŢ I A C O N T E M P O R A N U L

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

Continuând tradiţiile valoroase ale Academiei Române în domeniul
publicaţiilor, Editura Academiei Române promovează de peste 65 de
ani cercetarea știinţifică din toate domeniile, contribuind, totodată,
la valorificarea și conservarea patrimoniului naţional al culturii scrise.
Prin prezentul proiect editorial sunt puse în evidenţă preocupările
legate de cunoașterea și aprofundarea problemelor și valorilor
care aparţin culturii populare tradiţionale, cu evoluţia lor specifică
până în contemporaneitate. Proiectul pornește de la o temă de
mare interes pentru politicile culturale actuale, care a constituit și
un punct de referinţă pentru dezbaterile anuale organizate la nivel
naţional, cu participare internaţională, de către institut, cunoscute
sub numele de "Colocviile Brăiloiu" sau "Atelierele Brăiloiu",
manifestări știinţifice organizate alternativ.
Finanțare AFCN: 1.988 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 362 lei

ANUARUL INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR
«CONSTANTIN BRĂILOIU»/ 2014

E D I T U R A AC A D E M I E I R O M Â N E

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
R E VI STE ȘI P U BL I C AȚ II CU LT UR A LE

REVISTA TEATRUL AZI

F U N DAŢ I A C U LT U R A L Ă C A M I L P E T R E S C U

Revista Teatrul Azi continuă activitatea de aproape 50 de ani a
prestigioasei publicații periodice Teatrul. Este editată de către
Fundația Culturală „Camil Petrescu”, având ca suplimente serile
de monografii, eseuri sau antologii de dramaturgie contemporană
(care număra, până în prezent peste 80 de titluri). La apariția seriei
noi, în decembrie 1998, editorii revistei Teatrul Azi și-au propus
acoperirea ariei tot mai complexe și dinamice pe care o reprezintă
astăzi „artele spectacolului”, ideal căruia i-au rămas consecvenți
pana în prezent. Mai ales că, în peisajul editorial de specialitatea,
revista Teatrul Azi ocupă un loc consolidat. O bună perioadă de
timp, revista Teatrul Azi a fost singura revistă de specialitate din
țară. De câțiva ani, piața de specialitate a mai fost completată cu
aparițiile trimestriale ale revistelor: „ManInFest” (revista clujeană,
care, în ceea ce privește cronica de teatru, se limitează la spațiul
teatral local, în rest publicând studii de teorie teatrala și piese de
teatru din dramaturgia contemporană) și „Scena.ro” care se ocupă,
declarat, doar de aspectul evenimențial din artele spectacolului,
artele vizuale, film. Acestor reviste dedicate artelor spectacolului
se adăugă doar consemnările și analizele jurnalistice din paginile
curente de cultură ale ziarelor (din ce în ce mai reduse sau comasate
cu știrile mondene). Se poate spune, astfel, că în acest context,
revista Teatrul Azi rămâne singura revistă de specialitate, cu apariție
constantă, care își propune să acopere, din punctul de vedere al
reflectării critice, întreaga mișcare teatrală românească atât de
eterogenă. Totodată, încearcă să nu piardă legătura cu importantele
evenimente teatrale din afara țări, pe care le consemnează cel puțin
la nivel informațional. Astfel, scopul declarat al reviste de cultură
pe care o edităm este: surprinderea informației la zi, reflectarea
specializată a acesteia și analiza profesionistă a tot ceea ce înseamnă
mișcare teatrală în România.
Finanțare AFCN: 15.686 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 5.500 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
NOILE MEDIA

www.igloo.ro

I G LO O M E D I A
Finanțare AFCN: 25.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 10.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
NOILE MEDIA

www.citiesandpeople.eu

A S O C I AŢ I A Z E P P E L I N
Finanțare AFCN: 47.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 28.600 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
NOILE MEDIA

Byzantine Art in Romania
Gothic Art in Romania
Art Nouveau in Romania
Brancovan Art. The Romanian Baroque
Romania. Jewish Bucharest

http://www.nmp.ro/

NOI MEDIA PRINT
Finanțare AFCN pentru toate cele cinci e-book-uri: 50.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 20.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
NOILE MEDIA

http://e-zeppelin.ro/

Q GROUP PROIECT
Finanțare AFCN: 50.000 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 19.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
NOILE MEDIA

PLATFORMA DOCUART
http://docuart.ro/

A S O C I AŢ I A D O C U A R T
Finanțare AFCN: 40.220 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 4.470 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
NOILE MEDIA

ARHIVA DE ARHITECTURĂ 1830-1860
http://arhivadearhitectura.ro/

A S O C I AŢ I A I S T O R I A A R T E I
Finanțare AFCN: 13.876 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 15.851 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
NOILE MEDIA

Era digitală și tehnologia, exponențial
mai accesibilă și performantă în fiecare
moment, facilitează expresii noi și
reinterpretări ale muzicii contemporane.
Accesul relativ simplu la instrumentele
digitale de producție și remixare a muzicii,
permite tot mai multor persoane să se
exprime artistic în mediul online.
Proiectul editorial Outside Sound este
destinat mediului online. Internetul a
avut un impact seismic asupra industriei
muzicale, artiștii creându-și avatare
interesante pentru a fi prezenți în rețeaua
multiculturală extinsă din realitate
în mediul virtual și pentru a intra în
conversația asincronă cu publicul despre
rezultatele demersurilor lor.

OUTSIDE SOUND
http://blog.saveorcancel.tv/

S AV E O R C A N C E L P R O D U C T I O N
Finanțare AFCN: 23.904 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 17.500 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
NOILE MEDIA

Bun venit pe aproape.de. Găsești aici
povești despre conace și castele, despre
cetăți, despre case memoriale și muzee,
despre biserici și mănăstiri, despre parcuri
și grădini, despre ape și rezervații naturale,
despre hanuri și despre hoteluri, despre
sate și orașe. Ne-am propus să facem
lucruri mari împreună, dar, până ne
adunăm, trebuie să fim înțelepți și să luăm
țara brazdă cu brazdă: sunt zeci de mii
de locuri de văzut în România noastră și
n-am avea nicio șansă dacă am încerca să
scriem despre toate odată. De aceea am
ales să înaintăm regiune cu regiune, puțin
câte puțin. Începem din colțul de nordest, scriind despre locurile frumoase din
județele Iași, Botoșani și Suceava, despre
cele din Bucovina de Nord (regiunea
Cernăuți) și din Basarabia de Nord (de la
Chișinău în sus). Începem aproape.de/
prut. Când om fi mai mulți și-om avea mai
multă energie om scrie mai mult și despre
mai multe. Dacă vrei să contribui și tu,
solicită un cont de autor. S-avem călătorie
frumoasă!

http://aproape.de/prut
http://aproape.de/

A S O C I A Ţ I A FA P T E
Finanțare AFCN: 34.822 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 35.000 lei

CUPRINS

PROIECTE EDITORIALE
NOILE MEDIA

Era digitală și tehnologia, exponențial
mai accesibilă și performantă în fiecare
moment, facilitează expresii noi și
reinterpretări ale muzicii contemporane.
Accesul relativ simplu la instrumentele
digitale de producție și remixare a muzicii,
permite tot mai multor persoane să se
exprime artistic în mediul online.
Proiectul editorial Outside Sound este
destinat mediului online. Internetul a
avut un impact seismic asupra industriei
muzicale, artiștii creându-și avatare
interesante pentru a fi prezenți în rețeaua
multiculturală extinsă din realitate
în mediul virtual și pentru a intra în
conversația asincronă cu publicul despre
rezultatele demersurilor lor.

filmtett.ro - Curente și tendinţe din istoria filmului românesc și cel european
http://www.istoriafilmului.ro/

A S O C I AŢ I A F I L M T E T T
Finanțare AFCN: 15.004 lei
Contribuție proprie / Alte surse: 15.200 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

FESTIVALUL TEMPS D'IMAGES, ediția a-VII-a

A S O C I AȚ I A C O L E C T I V A

Festivalul TEMPS D’IMAGES Cluj 2014 a reușit să se constituie ca
motor cultural local dar și regional în a promova arta contemporană
atât prin creaţii internaţionale cât și prin încurajarea producţiilor
independente romanești. Tema din anul 2014 „Ce ne hrănește?”
a fost abordată din multiple perspective și a deschis dialoguri cu
publicuri extrem de diverse, dezvoltând anul acesta activități în
spații mai puțin convenționale.
Selecţia artiștilor români și internaţionali a continuat în paralel cu
sub-etapa amintită anterior. Ea s-a concentrat în acest an pe artiști
cu mai multă implicare socială și civică în contextul societăţilor și
comunităţilor prezentate dar și dezbătute în 2014. Ambele selecţii
de artiști, atât internaţionali cât și naţionali, au reprezentat generaţii
care sunt foarte apreciate la ora actuală ca abordând teme curajoase,
inovative,foarte actuale dar și relevante tematicii alese în acest an.
Festivalul ca eveniment în sine a cuprins: 11 spectacole, 8 proiecţii
de filme, 4 prezentări și discuții cu artiștii, un workshop condus de
dramaturgul Alexandra Badea, 2 expoziții de artă contemporană,
tururi urbane pe tema festivalului în strânsă legatură cu spectacolele
prezentate etc. Artiștii internaţionali invitaţi în acest an au provenit
din Franţa, Germania, Polonia, SUA, Belgia, Corea și Republica
Moldova, creaţiile lor fiind prezentate la Fabrica de Pensule, Sala
Radio, Casa Tranzit, Facultatea de sțiinte politice, Spațiul Reactor. Tot
în acest an am continuat o secţiune specială dedicată artiștilor tineri
și cu un mare potenţial, absolvenţi în 2014 sau masteranzi. Pentru
aceștia invitarea lor într-un context internațional a fost extrem de
utilă, putand lua contact cu oaspeții internaționali si sa se confrunte
cu opiniile acestora despre spectacolele lor.
Spectacolele internaţionale au oferit în acest an perspective
complexe asupra realităţilor din ţările de provenienţă abordand tema
hranei atat spirituale cat și a celei propriu zise. Multe evenimente
s-au construit în jurul unor evenimente artistice și culinare în ideea
de a aduce publicul și artiștii împreună pentru a petrece un timp de
calitate și de reflecție asupra hranei și motivațiilor noastre interioare.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 75.775 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

De ce Hecuba?!

T E AT R U L N AȚ I O N A L „ R A D U S TA N C A”
SIBIU
Actorii Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu împreună cu studenții și profesorii
Departamentului de Artă Teatrală din carul Universității „Lucian Blaga” Sibiu, cu
Teatrul Naţional Csokonai Debrecen, cu echipa de creație a spectacolului De ce
Hecuba?! și, nu în ultimul rând, cu dramaturgul Matei Vișniec s-au bucurat de o
colaborare extraordinară pentru realizarea unui proiect al cărui principal scop a fost
deschiderea de punţi de comunicare între studenţi și actori, între tineri și profesioniști
în artele spectacolului și specialiști consacraţi , la nivel naţional și internaţional,
în domeniile dramaturgiei, artei actorului, mișcării corporale și coregrafiei, criticii

teatrale și crearea de parteneriate culturale între teatre și instituţii de
învăţământ superior de artă teatrală din România și din state membre
ale Uniunii Europene.
De ce Hecuba?, e de fapt un poem dramatic ce invocă forța infinită
a iubirii ca antidot împotriva ororilor provocate de oameni semenilor
lor. Strigătul Hecubei, născătoarea legendară ce și-a pierdut toți fiii
în focul războiului troian, reprezintă vocea universală a mamelor
ce încearcă prin puterea suferinței lor exemplare să readucă mult
prea însângerata lume în legile armoniei și ale dragostei. Altminteri
dominația haosului poate genera dezechilibre apocaliptice.”
Producția a fost prezentată în premieră pe scena Teatrului Național
„Radu Stanca” Sibiu în ziua de 4 octombrie 2014.
„Textul lui Vișniec m-a atras datorită actualității fierbinți a temei
și prin construcția sa poetică. De ce Hecuba?, e de fapt un poem
dramatic ce invocă forța infinită a iubirii ca antidot împotriva ororilor
provocate de oameni semenilor lor. Strigătul Hecubei, născătoarea
legendară ce și-a pierdut toți fiii în focul războiului troian, reprezintă
vocea universală a mamelor ce încearcă prin puterea suferinței
lor exemplare să readucă mult prea însângerata lume în legile
armoniei și ale dragostei. Altminteri dominația haosului poate genera
dezechilibre apocaliptice.” (Anca Bradu)
,,Cred că dintr-o încercare de a găsi defecțiunea noastră metafizică
s-a născut și piesa De ce Hecuba?. Dintr-o dorință de a înțelege,
dar și de a pune altfel problema… Atâta violență, atâta mitologie
hrănită din violență, atâta manipulare prin sloganele belicismului
(eroism, patriotism, datorie), atâta orbire și, până la urmă, atâta
prostie omenească trebuie să aibă izvoare profunde din moment
ce niciodată nimeni nu învață din greșelile trecutului, iar istoria se
repetă iar și iar.” (Matei Vișniec)
Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 247.760 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU INDEPENDENT
ediția a II-a, 2014

F U N DAȚ I A G O D O T

Evenimentul a propus un program cuprinzând reprezentații artistice având printre
invitați și un spectacol din Republica Moldova. Festivalul a mizat pe activități de
relaționare și consolidare a comunității teatrului independent din România, pe
workshopuri și dezbateri susținute de invitați atât din România, cât și din străinătate.
Seara de 9 noiembrie 2014 s-a încheiat cu gala de premiere a câștigătorilor
competiției, selectați de juriu. S-au acordat următoarele premii: Marele premiu cel mai bun spectacol, ce a constat într-un turneu al spectacolului în toată țara.

Alte premii acordate la această ediție au fost: Premiul one man/
woman show; Premiul pentru debut; Premiul trapa de lansare;
Premiul pentru management și strategie artistică; Premiul pentru
versatilitatea convenției; Premiul pentru teatru-dans; Premiul pentru
pamflet social; Premiul carpato danubiano mioritic; Premiu 24 Hour
Play.
Obiectivele principale ale proiectului s-au orientat în câteva
direcții principale, pe de o parte intenționându-se o popularizare
a fenomenului cultural de teatru independent românesc în rândul
unui public extins, în ideea creșterii gradului de recunoaștere al
acestui câmp artistic, pe de altă parte s-a urmărit obținerea unei
coeziuni interne a comunității profesioniștilor din acest domeniu,
în direcția consolidării acestui grup și dezvoltarea de oportunități
noi pentru aceștia, precum și stabilirea unor puncte de referință
care să dinamizeze comunitatea printr-o concurență constructivă,
încurajarea tinerilor artiști să își exploateze potențialul și stimularea
mobilității naționale a artiștilor și profesioniștilor din sfera teatrului
independent.
Totodată, festivalul a oferit participanților nu mai puțin de 4
workshopuri inedite, unde artiștii și profesioniștii din domeniu
au putut să își dezvolte abilități noi și să sedimenteze relații
profesionale oportune pe viitor. Acestea sunt: 1.MEISNER/
INDUSTRY WORKSHOP (EUGENE BUICA- SUA), 2.CASTING
TOOLKIT (SUSTINUT DE FLORENTINA BRATFANOF), 3. 24 HOUR
PLAY (COORDONAT DE MIRUNA BILEI), 4. THE ACTOR AND THE
BODY. EXPLORING THE IMPULSE, From Chekhov to Grotowski
(SUSȚINUT DE ANA PASTI).
În perioada 3-9 noiembrie 2014 Fundația Godot a desfășurat în
București, cea de-a doua ediție a Festivalului Național de Teatru
Independent.
Finanțare AFCN: 79.870,00 lei
Contributia proprie 58.641,76 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

Festivalul Național de Teatru Tânăr, ediția IX

A S O C I AȚ I A T . E .T . A L E X A N D R I A

Festivalul Național de Teatru Tânăr, ediția IX a început cu ateliere de teatru tânăr
la care au participat trupe înscrise, precum și participanți individuali (locali sau
naționali) grupați în 9 grupe de lucru. Programul a continuat cu atelierele de măiestrie
coregrafie, dramaturgie, scenografie, muzică&ritm, educație vizuală. Tinerii au fost
împărțiți pe grupe, în funcție de preferințele lor, și repartizați celor 10 traineri.
Coordonatorii trupelor de teatru au participat la un atelier susținut de Uta Plate,
pedagog teatral de la teatrul Schaubuhne din Berlin, unul dintre cele mai reputate
teatre din Europa, iar trainerii atelierelor de actorie au participat la atelierul „Train the

Trainers” susținut de psihopedagodul Mugur Ciumageanu.
Pe tot parcursul festivalului, seara, au avut loc reprezentațiile
spectacolelor de teatru profesionist invitate la Alexandria în cele
două spații dedicate reprezentațiilor teatrale: sala de spectacole de
la Conciato și sala principală de spectacole de la Casa de Cultură.
Serile au fost dedicate secțiunii „Seara povestitorilor”, în cadrul
căreia au fost invitați care să le vorbească tinerilor (pe principiul
discursurilor inspiraționale TED).
Cinemateca Târzie, o altă secțiune a IDEO IDEIS menită să le ofere
tinerilor o perspectivă mai largă asupra cinemaului, nerezumânduse doar la filme de box-office. Pe scena Casei de Cultură au avut
loc reprezentațiile celor 10 trupe de teatru înscrise în secțiunea
Spectacole de Teatru Tânăr.
Data de 26 august a fost dedicată masterclass-urilor.
În perioada 19 – 22 august s-au desfășurat și o serie de activități
dedicate în principal comunității alexandrene: ateliere de dezvoltare
personală pentru copii și părinți, spectacole stradale de clovnerie
și două spectacole de teatru de copii. În paralel, în fiecare seară, au
avut loc proiecții de lungmetraje. În seara de închidere a avut loc
o festivitate urmată de un concert la care a fost invitată trupa The
Pixels.
Festivalul Național de Teatru Tânăr, ediția IX s-a desfășurat la
Alexandria, Teleorman, în perioada 18 - 26 august 2014.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 264.860 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

Festivalul Internațional de Teatru Oradea 2014

F U N D A Ț I A C U L T U R A L Ă F E S T I VA L U L
I N T E R N AȚ I O N A L D E T E AT R U O R A D E A

Secțiunile Festivalului Internațional de Teatru Oradea 2014 au fost:
Festivalul de Teatru Scurt - concurs, Secțiunea Mari spectacole
invitate, Secțiunea FRINGE, Sectiunea Școli de Teatru și au urmărit
în primul rând promovarea debutului artistic, prin programarea
unor spectacole ale studenților școlilor de teatru, dar și spectacole
ale companiilor independente de teatru. Secțiunea Festivalul de
Teatru Pentru Copii Arcadia și susținerea artei contemporane s-a
realizat prin organizarea Concursului de creație dramatică dedicat
piesei scurte, precum și prin organizarea unui colocviu cu tema
„Tehnologia și artele scenice contemporane”.Festivalul Internațional
de Teatru promovează atât sectorul teatrelor instituționalizate,
sectorul teatral independent dar și tinerii studenți ai facultăților
de teatru, oferind șanse egale pentru participanți. Festivalul
Internațional de Teatru Oradea 2014 (FITO 2014) a avut ca scop
crearea unui spațiu dedicat artelor teatrale prin care să se stimuleze
și promoveze creațiile dramatice autohtone, producțiile teatrale
românești precum și debutul actoricesc.
Programul final al FITO 2014 a avut spectacole din România, Belgia,
Cehia și Turcia, programate în locații diferite - Sala Mare, Sala
Arcadia, Studio Arcadia și Sala Studio a Teatrului Regina Maria, Casa
de Cultură a Sindicatelor, Sala Arlus, Moszkva Caffe, Restaurantul
Butoiul de Aur, Bodega, Crown Caffe, Shadows Caffe, Moara
Răsăritului, Scena mobilă și strada pietonală.
Desfășurarea Festivalului Internațional de Teatru Oradea – ediția a
II-a: 20 septembrie – 12 octombrie 2014.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 128.000 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck,
ediția a 13-a

T E A T R U L D E PĂ P U Ș I P U C K

Cea de-a 13-a ediţie a Festivalului Internaţional al Teatrelor de Păpuși și Marionete
«Puck» s-a desfășurat la Cluj Napoca în perioada 12 - 17 octombrie 2013. Au fost
invitate trupe profesioniste din ţară și din străinătate precum „Teatrul Vojtina” din
Debrecen, Ungaria, Theatre de Romette, Franţa, Compania „Jordi Bertran” Spania,
Teatrul Rebublican „Licurici” și Teatrul Municipal „Guguţă” din Chișinău, Republica

Moldova,Teatrul „Ţăndărică” și Teatrul „Ion Creangă” din București,
Teatrul „Ciufulici” din Ploiești, Teatrul „Ariel” din Târgu- Mureș,
Teatrul „Prichindel” din Alba Iulia, Teatrul „Gong” dinSibiu, Teatrul
„Toni Bulandra” din Târgoviște, Teatrul „Cimborák” dinSfântul
Gheorghe, Teatrul „Bacovia” din Bacău, Teatrul „Arlechino”
dinBrașov, trupa „Arcadia” a Teatrului „Regina Maria” din Oradea etc.
Pe lângă reprezentaţiile în limba română au fost programate și
susţinute spectacole în limba maghiară și germană cât și spectacole
non-verbale.
Pe parcursul întregului festival au fost organizate la Turnul
Croitorilor stagii de formare și numeroase alte activităţi înrudite
cu artele spectacolului precum: expoziţia de ilustraţii din cărţile cu
povești, lansări de carte pentru copii și adulţi, workshopuri teatrale
adresate studenţilor și actorilor invitaţi în Festival, ateliere, dezbateri
și conferinţe. Programul special de la Turnul Croitorilor a fost o
secţiune foarte apreciată a festivalului, dovadă fiind și publicul
numeros.
În premieră pe ţară, acestă ediţie a festivalului a inclus un spectacol
interactiv „Tărâmul dintre valuri”- realizat de Teatrul ”Puck”, care se
adresează copiilor cu tulburări din spectrul autist, spectacol care a
avut un impact pozitiv atât în rândul publicului ţintă (copii autiști și
terapeuţii lor) cât și la nivel comunitar.
În cele șase zile ale Festivalului au fost programate spectacole la
Teatrul”Puck ”, Cercul Militar, Opera Română, Opera Maghiară,
Teatrul Naţional ”Lucian Blaga”, Teatrul de Stat Maghiar, Academia
de Muzică ”Gheorghe Dima”, Facultatea de Teatru și Televiziune,
Casa de Cultură a Studenţilor.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 145.000 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

bonelor filipineze din România, agențiile de recrutare, angajatori.
În cadrul unui laborator interdisciplinar s-a stabilit o metodă de
lucru proprie în care s-au combinat discipline precum teatru,
jurnalism de investigație, sociologie, dramaturgie și muzică.
Pe parcursul laboratorului de documentate si arhivare sonoră,
membrii echipei au demarat un proces de înregistrare a traiectoriei
profesionale și personale a uneia sau mai multor bone. În această
perioadă s-a realizat arhiva sonoră pentru spectacol, timp în care
echipa a arhivat elemente sonore ale universului bonelor, mărturii
atât din partea bonelor cât și din partea angajatorilor și a companiilor
de recrutare.
Spectacolul s-a jucat la WASP în București, având premiera pe 16
Octombrie 2014 difuzîndu-se în paralel la Radio și prin Podcast.
Modul de difuzare a proiectului a urmărit interacțiunea cu publicul
și atingerea unor audiențe cât mai diverse. Proiectul a trezit atenția
presei mainstream, organizațiilor pentru migranți, cercetători
internaționali în migrație, bloggeri. Spectacolul a fost realizat bilingv
– română și engleză.

Produse Domestice

PĂ U N C . I O A N A P FA
Lucrând cu elementele textuale și cele aurale, regizorul Ioana Păun a utilizat
conținutul obținut în vederea producerii unui spectacol de teatru indie-rock.
Artistul acustic Cătălin Rulea a procesat informațiile obținute în timpul atelierului de
documentare sonoră, îmbinându-le cu inserții muzicale indie-rock, experimentale și
electro.
Activitățile specifice proiectului au implicat echipa în organizarea de întâlniri cu
reprezentanți ai principalelor părți implicate în cazuistica proiectului: comunitatea

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 21.400 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

TRECUTUL A MURIT!?
Tema ediției din 2014 a Platformei Independente de Artele
Spectacolului, Trecutul a murit!?, chestionează felul în care
spectacolul din România abordează rescrierea trecutului din
perspectiva ideologiilor prezentului și relația tensionată pe care
societatea o întreține cu propria memorie. Pe de o parte, trăim
epoca unui atașament profund față de prima jumătate a secolului
al XX-lea și a unei raportări exclusiv în alb și negru la perioada
1945-1989, pe de altă parte, îmbrățișăm entuziast principii sociale
ce abandonează, rând pe rând, ideea contractului social și greu
câștigatele drepturi cetățenești (dreptul la o plată echitabilă a
muncii, la timp liber, la liberă asociere, la libertatea de expresie, la
protest… ).Corpul individual, corpul social și corpul politic sunt,
fiecare, terenuri de luptă între ceea ce „a fost“ și ceea ce va să fie.
Ce păstrăm și ce aruncăm din trecutul nostru ca societate? Cum o
facem și de ce o facem? Ce înseamnă trecutul și memoria astăzi și
cum sunt ele rescrise artistic?

Platforma Independentă de Artele Spectacolului #4

A S O C I AȚ I A C O L E C T I V A

Finanțare AFCN: 78.425 lei
Cofinanțare: 34.960 lei

CUPRINS
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Teatrul drepturilor copilului

A S O C I AȚ I A C U LT U R A L Ă R E P L I K A

Teatrul Drepturilor Copilului este un proiect de teatru educațional,
cu valoare participativă, care și-a propus dezbaterea unor drepturi
fundamentale ale copilului, prin intermediul unui spectacol cu dublă
relevanță: culturală și educațională.
În Teatrul Drepturilor Copilului, copii și actori provoacă publicul
să participe la un spectacol în care respectarea drepturilor devine
fundamentul unei dezbateri desprerolul copilului în societatea
contemporană, despre nevoia și dorința lui de a fi ascultat și întrebat
atunci când se iau decizii care îl privesc, despre respectul pentru
valoarea copilăriei sale și necesitatea de a-i da o voce socială care să
conteze și care să poată schimba ceva.
Proiectul a fost elaborat în mai multe etape: Ateliere de teatru
-realizarea textului de spectacol, la care a contribuit întreaga
echipă a proiectului. Realizarea repetițiilor la Teatrul de Comedie
din București. În această etapă, copiii și adolescenții au lucrat,
alături de cei doi actori care evoluează în spectacol, la structurarea
situațiilor teatrale, la definirea unui concept de spectacol în care
participarea publicului să fie esențială pentrudezbaterea pe care
drepturile o lansează. Conceptul de teatru participativ servește
mizei fundamentale a spectacolului: aceea de a crea un spațiu de
interacțiune în care spectatorii să devină parte din lumea în care
drepturile copilului îi privesc în mod direct.
Reprezentarea spectacolului s-a tinut la la Teatrul de Comedie, la
Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache din Botoșani și în cadrul
Festivalului Temps d’Images din Cluj.

Finanțare AFCN: 79.925 lei
Cofinanțare: 9.000 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

Scopul proiectului Linia de producție este încurajarea producțiilor
contemporane din domeniul artelor spectacolului, a creatorilor
și artiștilor producători a unor spectacole de teatru și dans
contemporan, prin organizarea unei stagiuni de spectacole în
spațiul cultural Fabrica de Pensule, precum și dezvoltarea publicului
specializat și mai puțin familiarizat cu artele spectacolului, prin
dezvoltarea unei oferte culturale coerente și coagulate de
spectacole valoroase și relevante pentru producția actuală de teatru
și dans contemporan.

Finanțare AFCN: 75.970 lei
Cofinanțare: 20.100 lei

Linia de producție
teatru | dans | performance

F E D E R AȚ I A FA B R I C A D E P E N S U L E

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
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inter@FAȚA

A S O C I AȚ I A D R A M AC U M

Folosind mijloace de investigație specifice teatrului documentar,
actorii Cătălina Bălălău, Liviu Popa, Ionuț Niculae și Paul Dunca
împreună cu Andreea Chindriș, Maria Draghici, Alexandru Berceanu
si Cătălin Crețu produc o investigație performativă a contactului
între grupuri culturale diferite, precum comunitatea gay, etnicii romi
și evrei și grupul cultural majoritar.
inter@FAȚA este rezultatul unei colaborări interdisciplinare
care sondează reacția la diferență. Pornind de la documentarea
și expunerea unor linii de discriminare prezente în societatea
românească, în cadrul performance-ului inter@FAȚA s-a generat în
timp real muzică, pornind de la monitorizarea EEG a unui performer
și a unui spectator.
Diferențele culturale provoacă frică și generează agresiune.
Diferențele culturale provoacă curiozitate și generează schimburi.
Sesizarea diferențelor reprezintă un mecansim adaptativ esențial
supraviețuirii.
Adaptarea la diferențe generează evoluție.
Finanțare AFCN: 79.926 lei
Cofinanțare: 14.220 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

Se joacă cu casa deschisă

A S O C I AȚ I A G R A P H I S 1 2 2

Cea de-a treia ediție a proiectul cultural Se joacă cu casa deschisă
a presupus, ca în fiecare an, mai multe acțiuni: 1. Stagiunea lorgean
theatre mai – octombrie 2014, 2. Colaborări: în anul 2014 s-au
inițiat colaborări cu teatrul Mignon și am consolidat-o pe cea cu
TIP (Teatrul Independenților Profesioniști). 3. Catalog: lorgean
theatrea transformat catalogul stagiunii într-o publicație care să
reflecte popularitatea crescândă a culturii de casă promovată de
proiectul nostru. 4. Concurs: pentru patru pereți, pentru a asigura
viitorul creațiilor în spațiu domestic s-a decis ca în acest an să se
transforme rezidența în concurs de piese de teatru; 5. Extinderea în
alte orașe:după 3 ani în care lorgean theatre a activat într-o singură
garsonieră din București, cea a inițiatorului conceptului, în 2014 am
jucat în Sibiu și în Pitești.
Proiectul Se joacă cu casa deschisă a promovat artiști tineri,
dramaturgi și actori, cărora le-a oferit un spațiu unde-și pot
experimenta proiectele; a creat o alternativă față de scenele
tradiționale; a inspirat un alt tip de abordare a actului artistic, dată
de specificul locului unde se dă reprezentația;a creat un alt tip de
implicare a spectatorului față de reprezentații, mai puternică; a
facilitat, dat fiind spațiul intim în care se desfășoară spectacolele,
interacțiunea între oameni cu profile și proveniențe diverse,
încurajând toleranța și coeziunea socială; a condus la crearea
unor piese de teatru originale concepute direct pentru case și
apartamente, ceea ce a produs noi forme de expresie artistică ;
a identificat posibilii organizatori de spectacole care, punându-și
spațiul la dispoziție, au devenit la rândul lor operatori culturali.
Astfel, prin acest proiect, locuri obișnuite ca apartamentele în care
trăim zi de zi s-au transformat în spații temporare de spectacol,
oferindu-le participanților posibilitatea de se integra într-o
comunitate, fie și temporar.
Finanțare AFCN: 79.000 lei
Cofinanțare: 8.900 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — T E AT R U

Ediția a VII-a a Festivalului de Teatru Internațional Man.In.Fest
International Experimental Theatre Festival, a promovat teatrul
experimental prin prezentarea a 13 spectacole de teatru de
stradă, realizate de către 9 trupe de teatru din Olanda, Germania,
Danemarca, Austria, Germania, Anglia, Polonia, Spania, România și
Kosovo.
În cele trei zile de festival locuitorii municipiului Cluj-Napoca și
cei din împrejurimi, precum și turiștii aflați la momentul respectiv
în Cluj-Napoca, au avut ocazia să asiste la: Spectacole ale Statuilor
Vivante, Spectacole de mimă, Spectacole experimentale de stradă.
Spectacolele s-au desfășurat în zilele de 23, 24, 25 mai 2014, în Piața
Mihai Viteazu, Bulevardul Eroilor și în fața Casei Matei Corvin .
În cadrul Festivalului de Teatru a avut loc o competiție între cele 13
spectacole. Premiul a fost acordat de către public, spectacolului care
a întrunit cel mai mare punctaj.
Astfel, prin intermediul proiectului MAN.In.FEST International
Experimental Festival s-a sprijinit creația contemporană în domeniul
artelor spectacolului, s-au încurajat practicile artistice participative,
s-a educat publicul prin cultură și nu în ultimul rând s-a încurajat
diversitatea culturală.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 101.415 lei

MAN.In.FEST International Experimental Theater Festival,
Ediţia VI

A S O C I AȚ I A T E AT R U L I M P O S I B I L

CUPRINS
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Școala Altfel. Ateliere și spectacole de teatru
pentru cei mici

A S O C I AȚ I A M I Ș C A R E A P E N T R U
A C Ț I U N E Ș I I N I Ț I A T I VĂ E U R O P E A N Ă

Proiectul cultural Școala Altfel. Ateliere și Spectacole de teatru
pentru cei mici a urmărit familiarizarea copiilor din Drobeta Turnu
Severin cu modul de realizare a pieselor și spectacolelor de teatru,
apropierea tinerei generații de arta teatrală și cunoașterea reciprocă
a tinerilor prin intermediul spectacolelor și atelierelor de teatru.
Sub îndrumarea actorilor Cristian Toma, Andra Iulia Stoicescu,
Liviu Andrei Vasilescu și Bogdan Finariu, 64 de elevi au descoperit
minunata lume a teatrului în cadrul celor trei ateliere organizate
în sălile liceelor partenere. Prin jocuri interactive si dinamice,
participanții la ateliere au început să cunoască lumea teatrului.
Pe lângă noțiunile de arta actorului, atelierele i-au învățat să
munceascăîn echipăși le-au antrenat atenția distributivă. Atelierele
de teatru au contribuit la stimularea creativității copiilor, la
dezvoltarea abilităților de comunicare și la maturizarea emoțională.
Atelierele au scos la iveală talentul copiilor, care poate fi dezvoltat
cu ajutorul școlii și al instituțiilor culturale. Provocați la joc, copii
au devenit rând pe rând Mița și Nae din piesa D'ale Carnavalului
de I.L.Caragiale. Atelierele au fost un prilej de joacă, veselie și
creativitate, îmbinând utilul cu distracția. În același timp, ele au
contribuit la stimularea creativității și la dezvoltarea abilităților de
comunicare ale participanților.
Proiectul s-a încheiat prin spectacolul Cerere în căsătorie de A.P
Cehov, pus în scenă de trupa de teatru „Cristian Toma”. Peste 100 de
copii, părinți și profesori au vizionat această „comedie a orgoliilor” în
sala de festivități a Liceului de Artă „I. St. Paulian”.

Finanțare AFCN: 66.884 lei
Cofinanțare: 9.100 lei
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Camera 0002_Dance to Kinect

A S O C I AȚ I A TA N G A J DA N C E
Proiectul„Camera 0002_Kinect”estecontinuareaserieilansateanultrecutprinepisodul
pilot „Camera 0001_Fabrica de vise”și a fostbazatpe o colaborare sub formă de coproducțieinternaționalăîntreAsociațiaTangaj Dance și Battery Dance Company, cu
două axe de exploatare: realizareaunui performance cu distribuțieinternațională cu
numele0002_Birdville; implementareaînRomânia a programuluiDancing to Connect,
produs de Battery Dance Company New York.

Proiectul a începutîn august 2014 cândTangaj Dance a fostinvitată la
Downtown Dance Festival #33pentru a prezentaspectacolulCamera
0001 | Fabrica de ViseșisăproiectezefilmulSilent Places.
Dupăterminareafestivalului, pe data de 22 august
2014, celedouăechipe s-au întâlnitînstudiourile
Battery Dance din New York pentru a
dezvoltaînrezidențăconceptulșiesteticaunuinouspectacol,
urmând ca echipasă se reuneascăînRomâniaînseptembriepentru
a finalizacolaborarea. Așa a luatnaștere 0002|
Birdville, o feeriecoregraficăinteractivă care
trasează o nouădirecțieesteticăpentruTangaj Dance,
prinfolosirea de noiinstrumente: emisiavocală,
automatizareșidefragmentareacorpului, interactivitatea real-time cu
vizualurișilumini. Spectacolulaavutpremieraîncadrul Explore Dance
Festival #9 în 7 și 8 octombrie 2014, avampremiera la TeatrulNațional
Marin Sorescu din Craiova pe data de 4 octombrie 2014 și a
fostprezentat la Fabrica de PensuleîncadruLiniei de productie,
partenerulCentrulNațional al Dansuluifacilitândaceastăactivitate.
Dupăplecareaechipei Battery Dance din România, pe
data de 12 octombrie 2014, spectacolul a fostrefăcut cu o
distribuțieexclusivromâneascăavândaltedouăreprezentații la WASP,
în 7 și 14 noimebrie 2014.
Atelierele s-au finalizatprintr-un spectacol-eveniment, găzduit
de WASP - Working Art Space and Production, în data de 23
septembrie la ora 19.00.PrezențaluiEmad Salem (vice-președintele
Battery Dance) la București a permisrealizareaunorateliere de
management cultural înproiecte de co-producțieinternațională,
prin care tineriimanageriaiunororganizatii non-guvernamentale
au avutposibilitatea de a primiîndrumareșiinformareînlegătură cu
realizarea de proiecte de colaborare.
Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 55.321 lei

CUPRINS
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Prezentările RAP la București
În luna mai 2014 Centrul Național al Dansului București în
parteneriat cu Asociația Colectiv A a lansat programul RAP –
rezidențe, ateliere, public - program de rezidențe pentru artiști și
producători în domeniul dansului contemporan.
Rezidențele au avut loc timp de 5 luni, în perioada iunie – octombrie
2014, în spațiul RAP din Fabrica de Pensule, Cluj.
Între 31 octombrie și 2 noiembrie programul RAP s-a mutat la
București și au fost prezentate la Centrul Național al Dansului
București spectacolele create în cadrul acestor rezidențe, spectacole
realizate de KataBodoki-Halmen și Nóra Csoma, Jean-Lorin Sterian
și Olivia Grecea, Cristian Nanculescu și Oana Mardare, Maria
Baroncea, Allison Peacock și Csuszner Ferencz. Mentori: Madalina
Dan, FaridFairuz, Eduard Gabia.

Finanțare AFCN: 73.160 lei
Cofinanțare: 25.550 lei

RAP – rezidențe, ateliere, public

C E N T R U L N AȚ I O N A L A L DA N S U L U I
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Prin programul propus, s-a continuat și amplificat un demers de
reflecție asupra proceselor și conținuturilor artistice actuale,
printr-o serie de ateliere și dezbateri de istoria și teoria dansului
contemporan și performance art-ului susținute de artiști, teoreticieni
și critici de dans din România și din străinătate. Acestea și-au propus
să familiarizeze publicul din România cu practici artistice și estetici
variate în domeniul dansului contemporan, încercând să ofere un
context pentru spectacolele care sunt produse sau/și prezentate în
România și au contribuit la dezvoltarea unor perspective și discursuri
critice cu privire la acestea. Publicul larg și profesioniștii din dans au
fost prezenți la evenimentele din festival, care au fost acompaniate
cu întâlniri și discuții în format lejer, de tip cafenea, în care s-a
discutat într-un mod relaxat.
Festivalul a adus împreună peste 25 de artiști și profesioniști ai
dansului, participanți sau invitați în program, din România, Italia,
Islanda, Letonia, Norvegia, Portugalia, SUA.

Finanțare AFCN: 79.970 lei
Cofinanțare: 39.675 lei

E-motional: rethinking dance @ Zona D

F U N DAȚ I A G A B R I E L A T U D O R
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Life Long Burning (2013-2018) este un proiect european ce reunește
12 co-organizatori (Cullberg Ballet / SE, Centre Choregraphique
de Montpellier / FR, dance Web / AT, Lokomotiva / MK, Station
– Service for Contemporary Dance / RS, Ultima Vez / BE,
worskspacebrussels / BE, Workshop Foundation / HU, Asociatia
4Culture / RO, Stichting Het Veem Theatre / NL, Tala Dance Centre
/ HR, Ufer Studios GmbH / DE) și 45 de parteneri asociați din
Europa.
Life Long Burning își propune susținerea unei cooperări sustenabile,
crearea și dezvoltarea unei infrastructuri în domeniul dansului
contemporan și al performance-ului în Europa. Activitățile din
cadrul Life Long Burning vizează susținerea și profesionalizarea
profesioniștilor din domeniul dansului contemporan (performeri,
coregrafi, profesori, administratori, manageri, jurnaliști etc), dar și a
publicului larg.

Rezidențe și Producții Coregrafice Life Long Burning 2014

A S O C I AȚ I A 4 C U LT U R E

Finanțare AFCN: 79.300 lei
Cofinanțare: 204.513 lei
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eXplore dance festival – ediția a 9-a

A S O C I AȚ I A 4 C U LT U R E

eXplore dance festival a adus încă o dată în faţa publicului său un
program concentrat și intens, ce chestionează mișcarea și prezenţa
corpului, testând limitele tehnologiei versus arta conceptuală,
dezvoltând dramaturgii în mișcare și adresându-se unui public extins.
Ediţia a noua a festivalului reflectă totodată rezultatele programului
internaţional de rezidenţe și producţii dezvoltate în ultimul an,
în București, de către Asociaţia 4 Culture și WASP, încurajând
experimentele creative ce depășesc graniţele artistice, căutând noi
formate de artă trans-disciplinară.
Programul de spectacole din cadrul eXplore dance festival #9
este compus dintr-o selecţie de creaţii ce introduc publicului voci
puternice ale scenei europene de dans. Utilizând o varietate de
direcţii artistice și influenţe estetice, spectacolele din program șiau propus să construiască un dialog nou și necesar despre corpul
contemporan, cu toate straturile sale politice, emoţionale și sociale.
Un corp golit de sens, aflat în căutarea unui nou conţinut, într-o eră
a consumerismului. Un corp fără nici un punct de referinţă, în afara
propriei minţi.
În acest an, eXplore dance festival a propus pentru prima oară și
un program special dedicat copiilor, tinerilor și familiei, incluzând
spectacole și ateliere de dans, teatru, new-media, desene creative și
jocuri. Arta contemporană își caută un viitor public îndrăzneţ. Și ce
context mai bun ca acesta pentru a-l explora?
eXplore dance festival #9 a prezentat în perioada 3-26 octombrie
o selecție de lucrări din cadrul expoziţiei Platforma X, rezultatul
celei mai noi rezidenţe internaţionale de artă în cadrul cercetării și
producţiei de proiecte new interactive și trans-media interactive din
București, găzduită de WASP – WorkingArtSpaceandProduction.

Finanțare AFCN: 79.500 lei
Cofinanțare: 220.290 lei

CUPRINS
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Enescu-perspective contemporane, Teatru/Dans

A S O C I AȚ I A
“A & A A S S O C I AT E D A R T I S T ”

Asociatia „A&A Associated Artist” și-a
propusrealizareauneiperioade de coagulareintensivă de lucru cu
dansatoriiromânișistrăini. S-au organizatrepetitiișistagii intensive
înurmătoarelespații: TinerimeaRomânăBucurești, Casa de
BaletBucurești, Liceul de CoregrafieFloriaCapsaliBucurești. Asociația
a desfășurat o serie de prezentări la TinerimeaRomână, la Teatrul de
VarăHerăstrauundepublicul a patricipat la acțiunisemnificative de
work-in-progress, specificeproiectului.
Unuldintreevenimentelerelevante ale propiectului a
fostșiorganizareaunuistagiuinternațional la Casa de
BaletBucurestidarșiateliere creative.Tematicilestagiilor au fost:
„Tehnici de dansîntr-o culoarenațională”, „Enescuprindansșimuzică”,
„Improvizațiaîncadrulspectacoluluicoregrafic”,
coordonatorAndreeaTănăsescuși Monica Uță Muster (Dortmund,
Germania);
Prinacesteactivitățiasociația a urmărit: sărealizeze o
nouăcreațieartisticăpornind de la elementulnațional: „Enescudragosteamea”; săcontribuie la dezvoltareamediuluiprofesionalartistic românesc, construind un nucleu de relații cu mediul
artistic internațional. Înactivitățilenoastre am implicat 30 de
artiștiindependențiși 50 de dansatoriparticipanți la perioadele
intensive de lucru, la reprezentațiile work-in-progress.
Scopulproiectului „Enescu-perspective contemporane, Teatru/
Dans” a fostrealizareauneiserii de spectacole de tip nou, a unui
concept artistic modern, benefic arteicoregraficeromânești.
Loculșidatele de desfășurare areprezentațiilor cu public au fost: 10,
13 și 26 octombrie 2014 la TinerimeaRomână, Casa de Balet, Teatrul
de VarăHerăstrau, ConservatorulNațional de MuzicăBucurești.
Finanțare AFCN: 77.730 lei
Cofinanțare: 18.930 lei

CUPRINS
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Asociația X ȘI 0 DANCE PROJECT a organizat pe 18 octombrie, a
doua ediție a competiției „ALT Concurs Național de Coregrafie”,
un eveniment dedicat coregrafilor, dansatorilor și performerilor din
România. Concursul s-a adresat tuturor artiștilor din zona artelor
spectacolului contemporan. Au concurat producții independente
ce au abordat mai multe stiluri de exprimare corporală. ALT
Concurs a însemnat pe lângă competiția oficială, colaborarea cu
celebra coregrafă și directoare artistică Eva Sánchez Martz, care
a făcut parte din juriul #Alt Concurs. Prezența artistei a constat
și în prezentarea publică a unui fragment solo din spectacolul
”What is left” al Martz Dance Company (Spania), susținerea a două
workshop-uri de dans, pentru profesioniști și amatori, precum și
acordarea unei burse la evenimentul internațional World Dance
Movement din 2015, unuia dintre participanții la workshop-uri.
Concursul a putut fi vizionatîn direct pe site-ul www.altconcurs.ro
cu ajutorul unei transmisiuni live stream.

Finanțare AFCN: 30.340 lei
Cofinanțare: 10.500 lei

Alt Concurs Naționalde Coregrafie

A S O C I AȚ I A X Ș I 0 DA N C E P R OJ E C T
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Spectacolul cu opera Orestia III - Eumenidele, a fost prezentat
acum pentru prima oară în versiune scenică. Celelalte apariții
publice – din 1985 și 2007- au fost sub formă de operă în concert.
Premiera a beneficiat de contribuția saxofonistului francez Daniel
Kientzy, artistul căruia compozitorul Aurel Stroe i-a dedicat opera.
Daniel Kientzy este – până acum - singurul instrumentist capabil
să susțină coloana vertebrală a acestei opere, cele 5 saxofoane la
care cântă succesiv, ba chiar și simultan, fiind menite să înlocuiască
o întreagă orchestră. Înțelegerea intimă, profundă, a operei și forța
sa de expresie au făcut ca partea instrumentală să fie resimțită ca
flux generator al întregului spectacol. Toate cele 5 spectacole cu
opera Orestia III – Eumenidele au avut loc la Timișoara, acestea
reprezentând încununarea primei ediții a Festivalului Internațional
de Muzică Nouă Intrada, sala Teatrului Maghiar. La București și
Bușteni spectacolul cu Oretia III - Eumenidele a fost precedat de
lansarea cărții Incomensurabilitatea în Opera - Trilogie Orestia de
Aurel Stroe, aparținând compozitoarei Ana Szilagyi. Dacă la Bușteni,
unde spectacolul a fost parte a manifestărilor anuale organizate
de Centrul Cultural Aurel Stroe pentru evocarea personalității
și creației marelui compozitor, la Cluj și Suceava am ales pentru
reprezentații săli frecventate cu predilecție de publicul tânăr
(Fabrica de Pensule, respectiv Auditoriumul Universității Ștefan cel
Mare).

Eumenidele

A S O C I AȚ I A X Ș I 0 DA N C E P R OJ E C T

Finanțare AFCN: 43.585 lei
Cofinanțare: 49.415 lei
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Activitățile principale ale proiectului cultural Festivalul Internațional
Enescu și Muzica Lumii-Ediția a XV-a s-au derulat în perioada 05-27
august 2014, perioadă în care au avut loc 23 de concerte și recitaluri.
Cele 23 de recitaluri și concerte au fost apreciate la superlativ
de critica de specialitate, dar și de cei peste 22.000 spectatori.
Promovarea proiectului s-a realizat pe site-ul festivalului (http://
www.festivalenescu-sinaia.ro) și pagina de Facebook dedicată
(https://www.facebook.com/FestivalEnescuSinaia), în cadrul
emisiunilor radiodifuziunii române, precum și prin sprijinul
partenerilor din proiect, preponderent online
(www.operatoriculturali.ro, www.inceptum.ro).

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 181.500 lei

Festivalul international Enescu și Muzica Lumii
ediția a XV-a

F U N DAȚ I A
P R I E T E N I I M U Z I C I I S E A R F I M A N T R O P OV
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Festivalul Studențesc de Operă VIVA VOX,
ediția a IV-a

AC A D E M I A D E M U Z I C Ă „G H E O R G H E
D I M A” C L UJ – N A P O C A

Festivalul Studențesc de Operă Viva Vox este o manifestare
destinată afirmării, relaționării valorice și perfecționării ansamblurilor
studențești de operă, într-un cadru fundamentat pe concepte
și practici culturale europene inovative, realizat în beneficiul
progresului școlii de operă românești dar și circulației valorilor lirice
europene.
Viva Vox dorește să se remarce drept contributor original, modern,
de înaltă ținută artistică, promotor cultural activ la nivel comunitar,
regional, național și European.
Ediția a IV-a a Festivalului Studențesc de Operă Viva Vox s-a
desfășurat în intervalul 5-11 mai 2014 sub președenția Maestrului
Ionel Pantea, reunind spectacolele academiilor de muzică din
București, Cluj-Napoca, Debrecen, Iași, Ierusalim, Timișoara,
Salzburg și Szeged. Grație parteneriatului din ce în ce mai valoros
realizat cu Opera Națională Română Cluj-Napoca, dar mai ales
contribuției doamnei Luisa Petrov care și-a asumat rolul de
consultant artistic al festivalului, Gala de deschidere a devenit unul
dintre evenimentele de mare valoare artistică de pe agenda Viva
Vox și în același timp, un moment extrem de atractiv pentru publicul
meloman. Dacă în ediția 2012 distribuția acestui eveniment era
compusă din tineri artiști a căror evoluție în carieră a fost influențată
de doamna Lucia Stănescu, președinta de onoare a celei de a III-a
ediții și care a primit astfel omagiul sopranelor Cellia Costea și
Tatiana Lisnic, tenorului Ștefan Pop și basului Alin Anca, gala ediției
următoare a fost și mai surprinzătoare. Beneficiind de conducerea
muzicală a maestrului Dumănescu, orchestra Operei Naționale
Române Cluj-Napoca a acompaniat concertul susținut de soprana
Brigitta Kele, tenorul Marius Vlad Budoiu și baritonul George Petean.

Finanțare AFCN: 79.069 lei
Cofinanțare: 111.440 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

Festivalul Internaţional Toamna Muzicală Clujeană

F I L A R M O N I C A D E S TAT
„ T R A N S I LVA N I A ”

Festivalul Toamna Muzicală Clujeană este cel mai longeviv festival de muzică
cultă din ţară, care concentrează într-un interval temporal restrâns artiști de renume
naţional și mondial, atât interpreţi și dirijori români, cât și străini. Astfel pe scena
festivalului, aflat la ediţia cu numărul XLVIII, desfășurat în perioada 3-24 octombrie
2014, în Cluj-Napoca, s-au desfasurat 18 concerte și recitaluri cuprinse în festival,
în cadrul unor secţiuni muzicale (Concerte simfonice și vocal-simfonice, Serate
camerale, Panoramic componistic contemporan și Aniversări muzicale) aceste

programe au promovat atât creaţii românești, prime audiţii mondiale,
cât și capodopere ale literaturii muzicale universale de cea mai
înaltă calitate artistică, adresate tuturor categoriile sociale, atât
melomanilor, cât și specialiștilor. Mai mult, tinerii interesaţi să se
afirme în domeniul muzical au avut ocazia de a participa gratuit
la cursul de măiestrie oferit de Filarmonica de Stat “Transilvania”
și susţinut de maestrul compozitor Cornel Ţăranu pe linie de
compoziţie, la Academia de Muzică “Gh. Dima”.
Publicul clujean a fost spectator a patru concerte simfonice și
vocal-simfonice cap de afiș, un concert al Orchestrei de Cameră,
un concert-spectacol de jazz, recitaluri de muzică barocă, serate
camerale cu diferite ansambluri renumite din ţară, recitaluri care au
readus în atenţia publicului creaţiile compozitorilor români.
Concertele secţiunii Panoramic Componistic Contemporan au
marcat aniversarea muzicală a compozitorului Cornel Ţăranu (80 de
ani) și interpretarea în premieră absolută la Cluj-Napoca, a operei
semnate de Aurel Stroe, Orestia III- Eumenidele, inspirată după
tragedia lui Eschil și pusă în scenă de o echipă de tinere talente ale
Filarmonicii Banatul, alături de saxofonistul Daniel Kientzy (sala
Studio a Academiei de Muzică “Gh. Dima” și sala Studio din incinta
Fabricii de Pensule).
Produsele Festivalului Toamna Muzicală Clujeană au fost
reprezentate de concerte simfonice, concert vocal-simfonic,
concert al Orchestrei de Camera, concert de jazz și alte recitaluri
camerale și solistice, organizate de către Filarmonica de Stat
„Transilvania”. Tematica concertelor a fost una diversificată pentru
o serie de publicuri: concerte simfonice, vocal-simfonice, concerte
camerale, concerte de jazz, recitaluri de orgă, pian, chitară spaniolă,
violoncele, spectacole de operă, recitaluri de tango și oratorii
dramatice.
Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 100.000 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

Concursul Internațional de Dirijat București Jeunesses Musicales
este singurul proiect de dirijat recunoscut și promovat din
Rețeaua Internatională Jeunesses Musicales – cea mai mare reţea
internaţională pentru tineri muzicieni din întreaga lume – 85 țări. În
România, a crescut de la an la an și de la ediție la ediție, ajungând în
2014 să aibă înscriși în prima etapă 88 de concurenți, din 37 de țări și
5 continente, precum Italia, China, România, Rusia, Japonia, Bulgaria,
Coreea de Sud, Germania, Polonia, Portugalia, Austria, Grecia,
Olanda, Statele Unite ale Americii, Bolivia, Canada, Cehia, Elveția,
Franța, Iran, Israel, Letonia, Marea Britanie, Norvegia, Serbia, Siria,
Spania, Turcia, Venezuela, Croația, etc.
Pe durata celor 5 zile (1-5 septembrie), 50 de concurenți, tineri
dirijori sub 35 de ani, au fost evaluati de un juriu format din 7
personalități marcante ale vieții muzicale românești și internaționale,
maeștrii Horia Andreescu (România), Mark Stringer (SUA), Nicolae
Licareț (România), Bojan Sudjić (Serbia), Gheorghe Costin (România),
Jacek Rogala (Polonia) și Bujor Prelipcean (România).

Concursul Internațional de Dirijat București Jeunesses
Musicales – ediția a V-a

A S O C I AȚ I A E L I T E A R T C L U B U N E S C O

Finanțare AFCN: 79.600 lei
Cofinanțare: 134.590 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

Serile Lipatti. Ediția a III-a

A S O C I AȚ I A A R T À L A C A R T E
Ediția a III-a a proiectului Serile Lipatti avut ca noutate organizarea unui Masterclass
al unui mare pianist rus, Andrei Gavrilov, la Ateneul Român pentru tineri pianiști
din instituțiile de specialitate din toată țara – unii ca participanți activi iar alții ca
participanți pasivi. Desfășurarea Masterclass-ului în sala Mică a Ateneului a avut un
caracter motivant pentru participanți, acest spațiu de concert și brand-ul pe care îl
poartă fiind pe măsura profesorului, dar și a efigiei lui Dinu Lipatti.
Secțiunea internațională a Festivalului s-a constituit în această ediție prin două
recitaluri susținute de Andrei Gavrilov la sala Teatrului Alexandru Davila din Pitești și
sala mare a Ateneului Român.

Programul recitalului a pus în valoare interpretarea unor miniaturi
de Chopin care au amintit publicului de interpretarea referențială
a lui Dinu Lipatti, subliniind astfel legătura în timp dintre doi mari
pianiști Gavrilov și Lipatti, dar și a literaturii ruse pentru pian, prin
interpretarea unor partituri dificile de Sergei Prokofiev.
Recitalurile au avut parte de două conferințe pre-concert-talk.
În atmosferă destinsă de la Fundățeanca, la un pahar de vin Conu
Alecu și covrigi, publicul a putut dialoga cu interpreții.
Solistul Andrei Gavrilov s-a bucurat de pianul Steinway al
Filarmonicii în sala mare a Ateneului și de un Kawai pentru
Masterclass-ul de la sala mică a Ateneului, în timp ce la Teatrul
din Pitești a asigurat un pian de concert Yamaha, toate aceste
instrumente fiind acordate de renumitul acordor Alexandru
Pscheidt.
La Fundățeanca n-au lipsit numeroșii elevi și studenți de la liceul și
departamenul universitar de specialitate, participarea lor la recitalul
de la Teatrul din Pitești a fost o mare experiență culturală, care
reprezintă o premieră pentru orașul Pitești.
Festivalul organizat în perioada 2 septembrie – 28 octombrie 2014 a
cuprins 8 concerte camerale la Conacul de la Fundățeanca, 1 recital
cu interpret străin la Filarmonica din Pitești, 1 recital cu interpret
străin la Ateneul Român și 1 Masterclass la Ateneul Român.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 193.966 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

Proiectul cultural derulat în perioada iulie - septembrie 2014 a
constat în organizarea unui număr de 18 spectacole/evenimente,
ateliere. Asociația s-a implicat în realizarea și implementarea unei
platforme dedicate tinerilor creatori români. Asociatia Opus a
organizat o selecție din rîndul unor tineri artiști valoroși în vederea
plasării către aceștia de comenzi de compoziție, film și fotografie.
InnerSound New Arts Festival a reușit săacopere o nișă
interdisciplinară propunând publicului produse culturale
experimentale avangardiste.
Festivalul a devenit o platformă de promovare pentru tinerii
creatori români, introducând un sistem de selecție a artiștilor
care pot elabora opere sincretice, veritabile punți între muzica
contemporană, cinematografie, arte vizuale multimedia. Asociația
OPUS și-a propus prezentarea unor creații muzicale si vizuale
originale, care să contribuie la creșterea nivelului informațional,
la promovarea fenomenului artei contemporane și a creativității
artiștilor români.
InnerSound New Arts Festival și-a dorit să promoveze un context
multimedia performativ, în relație cu artele vizuale și să situeaze
scena muzicii contemporane românești într-un context internațional,
datorită întalnirilor dintre compozitorii, interpreții, regizorii, fotografii
și artiștii vizuali români și cei străini.

InnerSound New Arts Festival ediţia a 3-a

A S O C I AȚ I A O P U S

Finanțare AFCN: 67.055 lei
Contribuție proprie: 40.607 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

În cadrul festivalului Padina Fest 2014, organizat pe platoul Padina
din Muntii Bucegi, s-au desfășurat în perioada celor 5 zile de festival,
activități culturale cu o prezență numeroasă. Enumerăm câteva
din aceste activități: Muzică – Concerte de muzică live, hip-hop,
etc., Muzică simfonică cu Filarmonica Muntenia, Teatru - producții
independente și companii de teatru, Meștesuguri - activități
desfășurate de către meșteșugari din Dâmbovița care au prezentat
obiecte de artă și tradiții, Workshopuri de inițiere a celor interesați
în înțelegerea și însușirea meștesugurilor specifice județului
Dâmbovița, Workshopuri de pictură pe pânză, în care au fost au
fost puse la dispoziția participanților pânze care au putut fi pictate
după alegerea fiecărui participant, Artă urbană, loc în care au fost
create zone de artă urbană prin decoruri de lemn și pânze menite să
transforme locația într-un spațiu recreațional.
Padina Fest a fost un eveniment inovator, al cărui scop a fost de a
aduce pe scenă cât mai mulți debutanți din muzică și teatru care să
poziționeze proiectul ca unul care încurajează și susține inovația în
muzică și teatru.

Padian Fest

A S O C I A Ț I A PA D I N A F E S T

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 296.000 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

Școala de vară pentru tinerii muzicieni – 2014

F U N DAȚ I A
P R I E T E N I I M U Z I C I I S E R A F I M A N T R O P OV
Cea de-a VII-a ediție a acestei școli de vară s-a desfășurat în perioada 02-20 august
2014, la Sinaia, având ca activități principale pregătirea pe grupe de instrumente și în
ansamblu a tinerilor membri ai Orchestrei Române de Tineret, Romanian Sinfonietta
Orchestra și Orchestrei Junior, instrumentiști români cu vârste cuprinse între 12 și 30
de ani, selectați dintre cei mai buni la nivel național.
Cei 165 de tineri muzicieni au fost pregătiți pe grupe de instrumente de artiști de talie
europeană, profesori români sau de altă naționalitate:

Cristian MANDEAL – dirijor Orchestra Română de Tineret

Horia ANDREESCU – dirijor Romanian Sinfonietta Orchestra

Gabriel BEBESELEA – dirijor Orchestra Junior

Liviu PRUNARU – grupul de viori Orchestra Română de Tineret

Valentina SVIATLOVSKAYA – grupul de viori Romanian Sinfonietta Orchestra

Roxana OPREA – grupul de viori Orchestra Junior și Romanian Sinfonietta
Orchestra

Cristian IFRIM – grupul de viole Orchestra Română de Tineret

Cristian ANDRIS – grupul de viole Romanian Sinfonietta Orchestra

Andra SCHLUTTER – grupul de viole Orchestra Junior


Maruxa LLORENTE – grupul de suflători

Dorin MARC – grupul de contrabași

Marin CAZACU – grupul de violoncele

Razvan POPTEAN – grupul de suflători
Cele 3 orchestre au pregătit și au interpretat, în cadrul Festivalului
Internațional „Enescu și Muzica Lumii”, în total 9 piese noi, după cum
urmează:

Orchestra Junior – 3 lucrări de Antonio Vivaldi (Concertul
Vara din Anotimpurile), Leopold Mozart (Simfonia jucăriilor) și W.A.
Mozart (Simfonia nr. 29)

Orchestra Romanian Sinfonietta 3 lucrări de Beethoven
(Creaturile lui Prometeu, Concertul pentru pian și orchestra nr. 2,
Simfonia a lV-a);

Orchestra Română de Tineret 3 lucrări de Beethoven
(Simfonia a V-a), D. Șostakovici (Simfonia a V-a) și Șostakovici
(Uvertura festivă).
Rezultatele obținute sunt:

Orchestra Junior a susținut un concert în cadrul Festivalului
Internațional „Enescu și Muzica Lumii”, ediția a XV-a (10 august 2014);

Orchestra Sinfonietta a susținut patru concerte în cadrul
Festivalului Internațional „Enescu și Muzica Lumii”, ediția a XV-a (09,
10 , 11 și 12 august 2014);

Orchestra Română de Tineret a susținut trei concerte în cadrul
Festivalului Internațional „Enescu și Muzica Lumii”, ediția a XV-a (18,
19 și 20 august 2014).
Atât pregătirea tinerilor, cât și interpretările din cadrul concertelor
susținute au fost apreciate de publicul prezent (intrarea a fost liberă),
cât și de criticii de specialitate.
Promovarea proiectului s-a realizat în cadrul emisiunilor Radio
România Cultural, Radio România Muzical și TVR Cultural, precum și
prin sprijinul partenerilor, în mediul online.
Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 192.090 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

Festivalul de Muzică și Cultură Balcanică a constat în organizarea
de Concerte de Muzica live. Invitații care au fost prezenți la
București au fost: Shantel & Bucovina Club Orkestar- Germania,
Kiril Djaikovsky ft TK Wonder & Ghetto Priest- Macedonia, Marea
Britanie, Statele Unite ale Americii, Taraf de Haïdouks- România,
Čači Vorba- Polonia, Kottarashky and The Rain Dogs - Bulgaria,
Django Lassi- Germania, Mahala Rai Banda- România, Balkan Taksim România, Akuiaku - România, Crispus The Art of Fire- România.
Grădina Uranus a prins viață încă odată în plus prin organizarea în
curtea sa, pe parcursul desfășurării Festivalui de Muzică și Cultură
Balcanică a Târgului handmade, a atelierului de Idei încolțite, a
Târgului meșteșugarilor, a standurilor cu Mâncare pentru acasă, a
zonei de Tea&Coffee Lounge, a spațiilor de recreere: La panoramă,
La haleală, La harjoneală și în cadrul Atelierelor de creație. Grădina
Uranus, pe parcursul Festivalui de Muzică și Cultură Balcanică nu a
devenit omogenă cu tot ceea ce se întâmpla în restul orașului, ci a
fost învăluită de spiritul balcanic! Festivalul Balkanik! a izbucnit în
12 septembrie 2014 și a continuat petrecerea cu muzică, dans, artă,
mâncare, cafea armenească, vin, până pe 14 septembrie 2014.

Balkanik Arts&Culture Festival (Festival de Muzică și
Cultură Balcanică)

A S O C I AȚ I A C U LT U R A L Ă M E T R O P O L I S

Finantare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 207.000 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

CIMRO DAYS – Program de stimulare și recuperare
a creației muzicale și muzicologice românești
contemporane

CIMRO – CENTRUL DE INFORMARE MUZI C A L Ă D I N R O M Â N I A A L U N I V E R S I TĂȚ I I
N AȚ I O N A L E D E M U Z I C Ă D I N B U C U R E Ș T I

Centrul de Informare Muzicală din România (CIMRO) a organizat
în perioada iunie-noiembrie 2014 CIMRO DAYS, o serie de
manifestări muzicale care au avut loc în A1 (Piaţa Amzei nr. 1), unul
dintre cele mai simpatice spaţii bucureștene. Publicul amator de
muzică contemporană camerală a urmărit concertele Expoziţii și
Expuneri (8 iunie și 8 octombrie), unde s-au delectat cu sonorităţi
non-convenţionale și au putut dialoga cu compozitori din diferite
generaţii. Despre Mecanici și mecanisme muzicale au vorbit patru
tineri muzicologi pe 6 iulie, provocaţi să vadă aceeași realitate din
patru unghiuni diferite în cadrul unui simpozion „mai altfel”, iar pe 4
noiembrie au putut asculta o altă serie de Variaţiuni pe o temă dată
și anume, superba arie Se L’aura Spira a lui Girolamo Frescobaldi
(sec. XVII), tranformată de viziunea tinerei generaţii de compozitori
într-un caleidoscop de limbaje.
Concertele au fost susţinute de membrii ansamblului de muzică
nouă SonoMania, un ansamblu activ și energic care și-a propus
încă de la înfiinţarea sa, din 2012, promovarea și recontextualizarea
muzicilor moderne și contemporane, în special prin concerte
multimedia sau sincretice.
Centrul de Informare Muzicală din România este o structură
constituită în cadrul Universităţii Naționale de Muzică din București
care are ca misiune principală promovarea muzicii românești
contemporane și experimentale în țară și străinătate. CIMRO
dorește să devină un forum de întâlnire a promotorilor muzicii
și muzicienilor din România, o platformă ce va strânge, analiza,
sintetiza și comunica informații cât mai cuprinzătoare ale scenei
muzicale din România, în special cu ajutorul website-ului constituit
din 2012 și actualizat în mod periodic (cimro.ro).

Finanțare AFCN: 39.421 lei
Cofinanțare: 4.530 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

Sonic Trans-Fusions

C O M U N I TAT E A D I N R O M Â N I A A
E L E C T R OAC U ST I C I I Ș I A M U Z I C I I
A S I S TAT E D E C O M P U T E R - C R E M AC

Sonic Trans-Fusions, a opta ediție a festivalului Muzicii spectrale,
s-a desfășurat în trei capitale: București, Tel-Aviv și Berlin, timp
în care s-au realizat 7 concerte și 2 Workshopuri.Au participat
soliști români și străini de anvergura: Stephen O'Malley (chitară
electrică - Paris), Philippe Petit (turntables - Marseille), Farah Hatam
(electronics) și membrii ansamblului Hyperion International:Maya
Dunietz (pian, flaut - Tel-Aviv) Jonathan Silver (bas clarinet Londra) Tim Hodgkinson (clarinet, clarinet bas - Londra), Orba Godri
(Fagot - București), Tiberiu Cenuser (trombone - București), Andrei
Kivu (violoncel, tubă, trompetă – Paris), Ioan Marius Lăcraru (viola București), Eran Sachs (no-input mixer, Tel-Aviv), Haggai Fershtman,
Alex Yonovic (percuție - Tel-Aviv), Colin Hacklander (percuție Berlin), Farah Hatam (electronics - Berlin). Ansamblul a fost dirijat de
Iancu Dumitrescu, Ana-Maria Avram, Ilan Volkov.
Concertele s-au desfășurat în spații prestigioase din cele trei
capitale: Ateneul Român, Ha Teiva – Tel-Aviv, Berghain Berlin.
S-a prezentat cu precădere muzică românească actuală și din
tradiția seculară bizantină, stabilind paralele și conexiuni sonore
surprinzătoare, dar care au avut drept rezultat o mai bună receptare
a acestor muzici.
Atelierele de la Berlin s-au centrat pe explicarea, cu demonstrația
întregului ansamblu, a tehnicilor instrumentale în muzica
experimentală, improvizația colectivă și muzica acusmatică. Cele
două zile de demonstrații și prelegeri împreună cu ansamblul
Hyperion au fost urmărite de un public format din muzicieni,
studenți.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 13.750 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

ROCK’N’IASI 2014

A S O C I A Ț I A C U L T U R A L Ă M O L D AV I A

Asociația Culturală Moldavia, în calitate de organizator al
festivalului Rock’n’Iași s-a implicat în sprijinirea debutului artistic
a 30 de formații de muzică rock din România și străinatate într-un
mediu organizat și de renume pentru comunitatea rock națională.
Rock’n’Iași este un festival implicat în dezvoltarea culturii muzicale
în rândul tinerilor artiști susținând înscrierea de formații de rock
din România și din străinătate la concursul organizat în cadrul
festivalului. Juriul a oferit trupelor din concurs un feedback pentru a
putea să își îmbunătățească viitoarele prestații. Asociația s-a implicat
în susținerea comunității rock naționale promovând trupe din mediul
artistic ieșean dar și în îmbogățirea cunoștințelor cu privire la istoria
și evoluția muzicii rock. Participanti la cele 2 seri de workshop:
ALTERNATIV, Tribut GREEN DAY și workshopul de METAL, Tribut
TOOL. Perioada în care s-a desfăsurat festivalul a fost 24 octombrie2 noiembrie 2014.

Finantare AFCN: 79.700 lei
Contributie proprie: 26192,88lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

Organizatorii festivalului de jazz și-au propus și în acest an
prezentarea în România a unor nume importante din muzica de
gen, specifică unor tendinţe din muzica de jazz din Europa și alte
continente.
Festivalul de la Sibiu a reușit să creeze o atmosferă specifică, ce
conferă identitate Sibiu Jazz Festival prin creativitate muzicală,
improvizaţie debordantă, magnetism scenă – sală, atât la concerte,
cât și la jam session.
Sibiu Jazz Festival a dorit să ofere o alternativă culturală studenţilor,
tinerei generații în general.
Sibiu Jazz Festival s-a axat pe dezvoltarea secţiunilor Festivalului
prin aducerea unui număr mai mare de participanţi și prin
prezentarea, în premieră în România, a unui nou stil de abordare a
muzicii de jazz, precum muzicieni din diferite „compartimente” ale
showbiz-ului (jazz, blues, clasic, cameral, folk, folclor, rock, latino,
disco, hip hop, rap) care au mixat într-o combinație debordantă
elemente din diversele domenii ale muzicii contemporane.
Festivalul s-a desfășurat la Sibiu, în sala Thalia, în perioada 23- 26
octombrie 2014.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 245.770 lei

Sibiu Jazz Festival 2014

F U N D A Ț I A S I B I U J A Z Z F E S T I VA L

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ MADRIGAL
Copiii cântă viitorul

C O R U L N AȚ I O N A L D E C A M E R Ă
MADRIGAL

Corurile participante la acest festival au fost: Corul Fantasia, Vaslui –
dirijor Vasile Negură, Corul Campanella - dirijor Lofi Gellert, Corul
Cantus Mundi – dirijor Ana Ungureanu, Corul de Copii Radio –
dirijor Voicu Popescu.
Realizarea Atelierelor de lucru pe module.
Modulele au fost susținute de specialistul suedez care a abordat
următoarele teme: importanța socială a muzicii, gradul de
implicare și participare al copiilor în formațiile din care fac parte,
în deprinderea cunoștințelor muzicale, transferul între generații
diferite, între copii cu statute sociale diferite, dezvolarea copiilor în
cadrul unei formații corale: beneficii și dezavantaje.
Toate modulele atelierului de lucru au fost ilustrate muzical,
utilizând piese pe care formațiile
le-au parcurs în prealabil, astfel încât la finalul zilelor de atelier au
fost capabili să susțină în fața publicului lucrările utilizate în cadrul
atelierului de lucru. Astfel, pe parcursul atelierelor s-au făcut
schimburi de tehnici interpretative, mijloace de expresie, etc.
Realizarea spectacolului de încheiere a festivalului s-a bucurat de o
mică intervenție-exemplu a corului Madrigal. În spectacol, fiecare
din formațiile participante la festival a avut momentul ei individual,
care a culminat cu momentul corurilor reunite, sub bagheta
maestrului Bo Jahannson, din Suedia.
Nu în ultimul rând, s-a constituit o secțiune special destinată
proiectului, pe site-ul Corului Național de Cameră Madrigal.
Organizarea festivalului Copiii cântă viitorul s-a desfășurat în
perioada 15.05.2014 – 31.08.2014.

Finanțare AFCN: 71.569 lei
Cofinanțare: 27.422 lei

CUPRINS

P R O I E C T E C U LT U R A L E
A R T E L E S P E C TAC O L U L U I — M U Z I C Ă

Festivalul Internațional de Muzică Sibiu

F U N DAȚ I A R O M Â N Ă P E N T R U E XC E L E N ȚĂ
ÎN MUZICĂ

Prima ediție a Festivalului Internațional de Muzică Sibiu –
Hermannstadt, programată pentru perioada 23-31 mai 2014, și-a
deschis porțile vineri 24 mai, 2013, cu un Concert de Gală, sub
bagheta maestrului Christian Badea. Publicul entuziast, adunat întrun număr impresionant la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime”
din Sibiu – a confirmat încă o dată interesul ridicat al sibienilor și nu
numai, pentru muzica clasică.
Construit sub forma unei îmbinări perfecte între talentul și
entuziasmul tinerilor muzicieni din România, cu geniul unor nume
celebre – precum Giuliano Carmignola, violonist de clasă mondială
și dirijorul Christian Badea, aclamat în întreaga lume - Concertul
de Gală de la Sibiu a reunit într-un program unic două dintre cele
mai îndrăgite capodopere ale muzicii clasice. Publicul sibian s-a
delectat cu un program excepțional, care a inclus Anotimpurile de
Vivaldi, interpretate de Giuliano Carmignola împreună cu ansamblul
baroc La Stravaganza și Simfonia „Jupiter” K. 551 de W.A. Mozart,
prezentată de orchestra Mozart Kammerphilharmonie, condusă de
către Christian Badea, inițiatorul festivalului și președintele Fundației
Române pentru Excelență în Muzică.
Combinația plină de energie pozitivă dintre idealismul generației
tinere și experiența maeștrilor reprezintă, de altfel, formula care stă
la baza conceptului Festivalului Internațional de Muzică.
„Sunt foarte mulțumit și încurajat de modul în care am reușit să
dăm publicului sibian o idee despre ceea ce va fi Festivalul din
2014. Sperăm ca acest concert să fie un prim pas pe un traseu plin
de proiecte interesante, la care ni se vor alatura mari artiști ai lumii.
Pentru tinerii muzicieni din România, colaborarea strânsă cu artiști
consacrați este esențială și va avea o enormă influență pozitivă, de
lungă durată. De asemenea, sunt foarte fericit de reacția entuziastă a
publicului sibian”, a declarat dirijorul Christian Badea.
Finanțare AFCN: 67.000 lei
Cofinanțare: 628.341 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

REVITALIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN FESTIVALUL
INTERNAȚIONAL AL MUZICII MECANICE

C O M P L E X U L M U Z E A L N AȚ I O N A L
„ M O L D O VA ” I A Ș I

Proiectul Revitalizarea Patrimoniului prin Festivalul Internațional
al Muzicii Mecanice a propus revitalizarea unui patrimoniu tehnic
de excepție - colecția de automate muzicale a Muzeului Științei
și Tehnicii „Ștefan Procopiu” prin organizarea unui festival unic
în România, Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice (FIMM),
care a ajuns la a IX-a ediție. FIMM a devenit deja cunoscut în
rețeaua internațională a organizatorilor de astfel de festivaluri,
Muzeul Științei și Tehnicii participând ca invitat la două festivaluri
similare din Franța și Germania. Timp de trei zile, 12-14 septembrie
2014, festivalul a oferit publicului un program dens care a cuprins
expoziții de automate muzicale, târg de antichități, spectacole
ale flașnetarilor, teatru, concerte, dans, animație, proiecții video,
workshop pentru specialiști. Festivalul s-a bucurat și la această
ediție de o participare prestigioasă, devenită deja tradițională, din
țări europene ca Franța, Germania, Cehia, Slovenia, Ungaria. Aceste
relații deja stabilite vor fi continuate, dezvoltate și vor fi atrase și
alte țări ca Norvegia și Elveția. La ediția din 2014 au fost invitați
specialiști în prezervarea acestor valori de patrimoniu cu scopul
de a facilita mobilitatea culturală, circulația valorilor europene și a
schimburilor interculturale. Un rol important în desfășurarea FIMM
au avut participanții din muzeele din țară care au în colecțiile lor
automate muzicale, colecționari și specialiști restauratori. FIMM a
avut ca parteneri Institutul Francez Iași, Centrul Cultural German,
Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național, Colegiul
Național de Artă „Octav Băncilă” Iași ca și alte instituții de cultură și
ONG-uri din Iași. Proiectul s-a adresat tuturor categoriilor de public,
datorită ofertei culturale complete (cultură, educaţie, divertisment).
Publicul vârstnic a fost invitat să petreacă clipe plăcute în compania
muzicii de gramofon, a flașnetelor sau a cutiilor muzicale, aparate
care le-au însoţit tinereţea. Tinerii au fostîn mod special vizaţi,
deoarece FIMM le-a oferit posibilitatea de a descoperi muzica
mecanică, istoria și diversitatea ei.

Finanțare AFCN: 78.640 lei
Contribuție proprie: 21.000 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

PE URMELE CURȚII ITINERANTE A LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,
TRASEE CULTURALE ȘI MEMORIALE

I N S T I T U T U L N AȚ I O N A L A L
PAT R I M O N I U L U I
Proiectul cultural intitulat „Pe urmele curții itinerante a lui Constantin Brâncoveanu,
trasee culturale și memoriale”, și-a propus readucerea și prezentarea în fața unui
public numeros a conceptului de curte itinerantă, care se desfășura împreună cu un
alai de curte și un ritual demn de rememorat. În Casele din București, Potlogi, Obilești,
Târgoviște, precum și în Palatele din cadrul mănăstirilor de la Hurezi și Dintr-un lemn,
se desfășurau traseele domnitorului, cu anumite și clare prilejuri. Casele de la Doicești
și cele din Pitești erau vizitate în timpul culesului de vie, apoi cele din Târgoviște și
București, unde era întâmpinat cu mare alai, însoțită de căftănirea caimacamilor curții.
Casele din interiorul mănăstirilor erau locuri de preumblare și odihnă ale domnului, iar
casa din Sâmbăta de sus era construită pentru a se pune la adăpost în caz de pericol
turcesc. Deschiderile apusene ale artei brâncovenești se conturează prin decorativism

și printr-o funcționalitate de arhitectură rezidențială, care prin
confortul soluțiilor planimetrice, ornamentale, dar și peisagistice
moderne, au fost înnoitoare și purtătoare de influență în secolele
următoare. Fenomenul rezidențial brâncovenesc a fost semnul unei
certe modernizări, ce există într-o legătură directă cu natura, dar
influențat și de factorul oriental. În cadrul proiectului s-au desfășurat
următoarele activități:
- Realizarea unei expoziţii care a fost itinerată și vernisată în
locuri unde Brâncoveanu a ctitorit conace care au stat la baza
formării stilului brâncovenesc. Expoziția a făcut referire la cele mai
importante ctitorii ridicate de Constantin Brâncoveanu, respectiv un
traseu al celor mai importante reședințe civile, Mogoșoaia, Potlogi,
Doicești, Târgoviște, Obilești, Hurezi, Dintr-un lemn.
- Inventarierea acestor obiective importante, fotografierea, alcătuirea
unui fond documentar, bibliografic și a unei arhive digitale pentru
curțile itinerante brâncovenești.
- Realizarea tururilor virtuale în principalele curți brâncovenești, la
Potlogi, Curtea Domnească din Târgoviște, Doicești.
- Realizarea traseelor culturale virtuale (hărți digitale), precum și
a celor în format clasic, prin realizarea pliantelor care au avut ca
principal scop conceperea unor trasee culturale atractive care să
cuprindă cele mai interesante obiective, precum și marcarea celor
memoriale, care se află acum în stare de ruină, Obilești și Doicești.
- Realizarea unei web site unde au fost prezentate toate materialele
expuse, la care se vor adăuga imagini și texte.
- Realizarea unui film documentar care a avut ca suport această
temă a curții itinerante din perioada lui Brâncoveanu, un produs
cultural de mare succes care va fi oferit cu titlu gratuit ambasadelor,
institutelor culturale din străinătate.
- Organizarea unei mese rotunde care a avut ca temă Curtea
itinerantă din timpul lui Constantin Brâncoveanu, potențialul cultural
turistic, împreună cu participarea directă a Colegiului Constantin
Cantacuzino din Târgoviște, prin reprezentanți ai corpului profesoral
și a elevilor pasionați de istorie.
- Organizarea unei Conferințe de presă, unde a fost prezentat
proiectul, cu toate componentele sale, precum și evaluarea
principalelor lui activități.
Finanțare AFCN: 55.057 lei
Contribuție proprie: 7.600 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

CENTRUL CULTURAL CÂRȚIȘOARA 2014 – EDIȚIE ANIVERSARĂ

F U N DAȚ I A DA L A

Centrul Cultural Cârțișoara este o platformă interdisciplinară,
localizată în comuna Cârțișoara, inițiată de către fundația DALA din
2010, al cărui obiectiv principal este transferul de cunoștințe și bune
practici între profesioniștii care activează în domeniile arhitecturii,
peisagisticii, restaurării, antropologiei și a artelor performative și
tineri studenți sau masteranzi ai universităților și facultăților de profil
din țară și străinătate. În 2013 proiectul Centrul Cultural Cârțișoara
a fost considerat model de bune practici de către instituții din țară
și străinătate, iar Fundația DALA a dezvoltat pe aceasta bază prima
platformă de voluntariat și practici universitare cu caracter formativ,
VOLAM (Volunteering in ASTRA Museum) în cadrul unei instituții
publice din România. Proiectul co-finanțat de Administrația Fondului
Cultural Național în anul 2013 a fost promovat de ICOMOS Franța,
Universitatea de Științe Aplicate din Krems, Austria și integrat în
strategia de dezvoltare pe termen lung a Muzeului ASTRA. Fiind
un proiect educațional cu o puternică componentă practică, am
cooptat în cadrul Centrului Cultural Cârțișoara o resursă umană
specializată în tehnici tradiționale de construcție și restaurare,
arhitecți, peisagiști, meșteri și autoritățile locale. În acest fel proiectul
fundației DALA a fost perceput de la început ca un proiect de
dezvoltare durabilă locală. În fiecare an, în perioada mai - octombrie
grupe formate din 20-30 de voluntari, studenți, masteranzi sau tineri
profesioniști din țară și străinătate participă la un stagiu de formare
în localitatea Cârțișoara din județul Sibiu sub îndrumarea unei
echipe de coordonare formate din arhitecți, antropologi, meșteri
locali, peisagiști. Participanții au format ateliere de lucru de 4-5
persoane, care, prin rotație, au fost inițiați în: tehnici de construcție
în lemn, șarpante, pavări cu piatră, tencuieli de pământ, amenajare
peisagistică, ateliere de fierărie. Participare: În perioada 2010 - 2014,
în cadrul proiectului au participat 105 de tineri din Franța, Anglia,
Belgia, Spania, Maroc, Tunisia, Polonia, Ungaria, Germania și 95 de
tineri români. În proporție de 85% participanții au avut o pregătire
universitară specializată pe domeniile tematice ale proiectului.
Rezultatele practice ale proiectului sunt:
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- reconstrucția a 4 case de lemn (2 provenind din Apuseni, 1 din Tara Oltului, 1 din
Chibed - Mureș) demontate în situ și restaurate în localitatea Cârțișoara;
- o lucrare de licență cu tema Centrul Cultural Cârțișoara susținutăîn cadrul Facultății
de Arhitectură de la Timișoara;
- 5- lucrări de semestru susținute în cadrul universităților din țarăși străinătate;
- două proiecte de arhitectură;
- doua proiecte de amenajare a peisajului;
- 5 relevee;
- echivalarea stagiului în cadrul practicilor universitare în țarăși străinătate;
- un film documentar de 10 minute;
- un catalog de prezentare a proiectului;
- prezentarea proiectului în cadrul Salonului Internațional al Patrimoniului de la Paris,
Carrousel du Louvre, noiembrie 2010;
- 10 conferințe de prezentare a proiectului în țarăși străinătate;
- releveu și amenajarea muzeului local „Badea Cârțan”;
- amenajarea în cadrul Centrului Cultural Cârțișoara a unui amfiteatru natural
utilizând resurse naturale locale (lemn, piatră) și practici constructive tradiționale;
- finalizarea casei din Chibed(jud. Mureș) relocatăîn cadrul Centrului Cultural
Cârțișoara în 2013;
- amenajarea grădinilor aferente celor 4 gospodării. Casele relocate în Centrul
Cultural Cârțișoara provin din sate total abandonate (Apuseni), sau au fost obiecte
abandonate ce urmau a fi demolate (Scorei, Chibed). Demontarea - reconstrucția
unei case de lemn tradiționale, în timp relativ scurt, 6-9 luni, este un proces complet
care angrenează resursele umane în tehnicile și practicile constructive specifice
satului și livrează cunoștințe tinerilor profesioniști. Astfel proiectul a fost și este o
platformă de informare asupra arhitecturii de lemn ca patrimoniu construit specific
satelor de munte și ca instrument de prezervare a tehnicilor și practicilor constructive
în lemn ca patrimoniu imaterial. Atât rezultatele obținute pânăîn prezent, cât și faptul
ca 30% dintre participanții români și străini revin anual în cadrul atelierelor, confirmă
caracterul formativ și interesul față de proiect. Din 2014, Centrul Cultural Cârțișoara
a fost locuit periodic de către voluntari si a implicat constant resursa umană localăîn
activități de amenajare a peisajului și grădinărit, în acord cu proiectul elaborat de
partenerul Asociația Peisagiștilor din Romania și cu strategia Centrului Cultural
Cârțișoara, de dezvoltare a unui produs cultural local.
Finanțare AFCN: 80.000 lei
Contribuție proprie: 26.900 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
OM – OBIECTUL MUZEAL

M U Z E U L N AŢ I O N A L B R U K E N T H A L S I B I U

Echipa muzeului a organizat cu ocazia desfășurării proiectului OM
– Obiectul Muzeal, susţinerea prelegerilor cu temele: Contribuţia
patrimoniului zooarheologic naţional la conservarea mediului
natural actual, Importanţa colecţiilor de istorie naturală, 150 de
ani de la nașterea lui August von Spiess (6 august 1864 – 1953),
ocupîndu-se totodată de lansarea ștampilei filatelice, a plicului
timbrat comemorativ „August von Spiess – 150 de ani” cu ocazia
comemorării celor 150 de ani de la nașterea lui August von Spiess (6
august 1864 – 1953) si vernisarea expoziţiei filatelice „August von
Spiess – 150 de ani” cu ocazia comemorării celor 150 de ani de la
nașterea lui August von Spiess (6 august 1864 – 1953). Evenimetul
s-a desfasurat in perioada 1 iulie – 6 august 2014.
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu a deschis seria de evenimente
pentru proiectul OM – Obiectul Muzeal cu ateliere de creaţie în
vederea realizării expoziţiei temporare OM-ul Vânător: avînd in
vedere crearea conceptului expoziţional și vernisarea expoziţiei
temporare Istoria scrisă în Os in perioada. ). Evenimetul s-a
desfasurat 9 august – 27 septembrie 2014.
Proiectul OM – OBIECTUL MUZEAL este punctul de plecare în
abordarea pluridisciplinară a patrimoniului muzeului. Expoziţia OMul Vânător a fost una itinerantă, dorind a fi un vector de promovare
a talentului elevilor sibieni participanţi.Pornind de la obiectele aflate
în patrimoniul Muzeului Brukenthal elevii sibieni au fost invitați
să creeze opere de artă, literatură, muzică, fotografii inspirate din
natură, toate urmând să fie etalate în expoziţii temporare conform
conceptul expoziţiei OM-ul Vânător. Muzeului Brukenthal a dorit să
își redefinească obiectivele în funcţie de necesitatea societăţii unele
dintre acestea fiind si protejarea, conservarea și educaţia pentru
mediu considerate inseparabile și permanent actuale.
Finanțare AFCN: 36.174,81
Contribuție proprie 13.940,81

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
CARTOGRAFIEREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA NIVEL NAȚIONAL,
UN INSTRUMENT DIGITAL INTERACTIVE PENTRU PROMOVAREA
PATRIMINIULUI

I N S T I T U T U L N AȚ I O N A L D E C E R C E TA R E Ș I
F O R M A R E C U LT U R A L Ă

Cartografierea patrimoniului cultural la nivel naţional.Un instrument
digital interactiv pentru promovarea patrimoniului, o analiză a
percepției populației este un proiect cultural realizat de echipa
de cercetare a Institutului Naţional pentru Cercetare și Formare
Culturală, în perioada iulie-noiembrie 2014, și co-finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul cuprinde un
studiu sociologic ce abordează problematica patrimoniului din
perspectiva grupurilor/comunităţilor din România care utilizează
patrimoniul cultural și de care depinde conservarea și valorificarea
acestuia.
Prin intermediul acestei platforme, rezultatele studiului sunt
prezentate sub forma unor hărţi interactive și grafice informative
care ilustrează distribuţia naţională, regională și judeţeană a
percepţiilor populaţiei.În plus, acest instrument digital oferă detalii
suplimentare cu privire la mediul de rezidenţă, mărimea localităţilor,
nivelul de educaţie și caracteristici socio-demografice ale populaţiei
analizate.
Iniţiativa se adresează decidenţilor la nivel local, central și naţional
(administraţii publice locale, direcţii judeţene de cultură, Ministerul
Culturii), organizaţiilor non-guvernamentale culturale, instituţiilor
publice de cultură, instituţiilor de învăţământ, specialiștilor în
domeniu, dar și publicului larg.

Finanțare AFCN: 49.340 lei
Contribuție proprie: 54.460 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
COMPONENTE ARTISTICE ALE TRADIȚIILOR

A S O C I A Ț I A S A L VA Ț I C U L T U R A
„Componente artistice ale tradițiilor” este un proiect dezvoltat pe baza
premiselor concrete ale educației în spiritul conservării și valorificării
patrimoniului cultural. Proiectul s-a adresat către trei categorii de beneficiari,
fiind structurat pe 3 piloni principali: (1) șezători pentru copii cu vârste
între 10 și 12 ani; (2) ateliere pentru elevi și studenți; (3) workshop pentru
specialiști. Cele 3 categorii de activități au fost sprijinite de alte 2 categorii
importante: managementul de proiect și promovarea. Fiecare activitate a
fost dezvoltată pornind de la specificul grupului țintă respectiv, folosind
instrumente de comunicare specifice. Unitatea abordării a fost dată de un
numitor comun al celor 3 categorii de activități, respectiv interactivitatea,
importantă pentru eficiența procesului de învățare. Elevii, atât cei din școlile
generale cât și cei din licee, și studenții, auînvățat într-un mod prietenos
noțiuni noi sau si-au structurat cunoștințele deja dobândite, pe principii
de învățare moderne, care exploatează curiozitatea și spiritul ludic al
tinerilor. Interactivitatea a fost importantăși pentru adulți, workshopul
oferindu-le specialiștilor oportunitatea unui schimb de experiențăîntr-un
cadru informal. „Caravana cu informații” a pornit din săli de clasă, a trecut
prin ateliere și a ajunsîn săli de dezbatere sau în muzee pentru a le aduce
beneficiarilor informații despre valorile de artă, de patrimoniu, importanța
păstrării lor, dar și despre metode de conservare, mijloace de intervenție,
procedee care mențin valorile moștenite sau învățăminte despre impactul
pe care acțiunile noastre îl au asupra patrimoniului cultural. Partenerii
din proiect au adus fiecare un plus de valoare și spații potrivite pentru
desfășurarea activităților: în cadrul atelierului de restaurare pictură, în
săli de conferință sau spații pentru copii. Continuitatea proiectului a fost
asigurata de participanții la activități, care au devenit vectori ai proiectului,
capabili să transmită informațiile primite clar și obiectiv de la specialiști,
către alți beneficiari, cât și de produsele generate de proiect: caietele pentru

copii, volumul de sinteză, tipărit ca urmare a discuțiilor și expunerilor din
cadrul workshop-ului. Toate produsele au fost distribuite gratuit în școli
generale, muzee, biblioteci, instituții de învățământ superior de profil, către
administratorii de patrimoniu cultural, proiectul transformându-se în acest
mod dintr-unul cu caracter local, în unul cu extindere națională. În plus,
experiența dobândităîn implementarea proiectului a contribuit la motivarea
tuturor partenerilor pentru a continua campanii asemănătoare de educare
în zona patrimoniului cultural. Evaluarea proiectului s-aefectuat periodic,
pe parcursul desfășurării activităților și la final de proiect. Membrii echipei
și colaboratorii implicați în proiect (profesori universitari, cadre didactice
de școală generală, grafic designeri, specialiști restauratori, meșteri populari,
specialiști în promovare, s.a.) au fost selectați pe baza experienței anterioare
și profesionalismului dovedit, pe competențe și abilități specifice activităților
pe care le-au susținut. Acțiunile incluse în proiect s-au susținutși s-au
completat reciproc, având ca rezultat atingerea obiectivelor proiectului.
În plus, proiectul a oferit o abordare modernă, atractivă, a unui domeniu
îngrădit parcăîn propriile granițe.
Loc desfășurare proiect: București, Buzău

Finanțare AFCN: 79.800 lei
Contribuție proprie: 30.500 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
VALORI CULTURALE RURALE – MĂRTURII

A S O C I AȚ I A F I L OZO F I A – D R AG O S T E D E
ÎNȚELEPCIUNE

Proiectul a constat în realizarea unui Atelier de lucru creativ, cu
aplicare în domeniul fotografiei și participarea a 30 de tineri din
județul Buzău. Scopul atelierului a fost acela de a-i implica pe tineri
în culegerea/cunoașterea de informații aferente elementelor de
arhitectură populară tradițională specifice locuințelor din mediul
rural și a uneltelor tradiționale utilizate în gospodăriile țărănești din
județul Buzău. Prezentarea către tineri a principiilor compoziției
fotografice în vederea utilizării/constituirii unei baze de cunoștințe
specifice aplicației, care pot folosi la dezvoltarea unei nobile
pasiuni artistice: arta fotografică, încadrată la categoria industriilor
creative. În cadrul Atelierului de lucru creativ - fotografie s-au
realizat lucrări fotografice care au prezentat elemente de arhitectură
populară tradițională specifice locuințelor din mediul rural și
unelte tradiționale utilizate în gospodăriile țărănești din județul
Buzău. Lucrările fotografice au fost expuse în cadrul Expoziției
Foto „Valori Culturale Rurale – Mărturii”, care a fost expusă în
cadrul Bibliotecii Județene Buzău și apoi transferată către Instituția
Prefectului Județul Buzău pentru a fi expusă. S-a realizat un Catalog
al Atelierului pe suport CD-ROM, cu acordare de ISBN și Certificat
ISBN cu transmitere către Biblioteca Naţionalăși publicat pe format
hârtie, într-un tiraj de 50 exemplare cu alocare ISBN și care a fost
expus în spațiu online (virtual) sub forma unei Galerii online, care
a rulatîn Sala de Lectură a unei Biblioteci Digitale. A fost transmisă
către autoritățile administrației publice din județul Buzău, o
recomandare, de a aproba autorizațiile de construcție a locuințelor
doar cu condiția păstrării la streașina clădirii a elementelor
arhitecturale tradiționale adaptate la materialele de construcții
actuale.
Finanțare AFCN: 79.342 lei
Contribuție proprie: 27.400 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
PORTUL POPULAR ROMÂNESC – ARTĂ ȘI TRADIȚIE

TOUS POUR L’EUROPE

Proiectul cultural și-a propus identificarea și valorificarea costumelor
de port popular din România care au fost prezentate și promovate
într-un eveniment de tip expoziție. Evenimente desfășurate în cadrul
proiectului au avut rolul de a corela într-o manifestație de anvergură
elementele identitare naționale și să răspundă nevoii de promovare
și protejare a identității culturale. Membrii comunității din diaspora
și-au putut regăsi si redescoperi referințele naționale ale moștenirii
culturale, referințe care au fost transpuse într-o serie de evenimente
menite să reînvie patrimoniul imaterial al României. Astfel, proiectul
a răspuns direct nevoii de promovare și protejare a originii și a
autenticului, ceea ce, considerăm noi, face parte din strategia
naţională de păstrare a identităţii culturale în această perioadă de
globalizare. Principalele activități ale proiectului:
- Expoziție Portul popular românesc - artă și tradiție
- Proiecție de filme documentare - multitudinea de „genuri” de artă
înglobate într-un singur costum.
- Seminar - „Enciclopedii ale costumului românesc” - mărturii vechi
despre costumul popular, care datează din perioada neolitică și
epoca bronzului. Documente istorice, lingvistice și etnografice care
atestă continuitatea, de-a lungul veacurilor, a formelor de cultură
și civilizaţie a românilor și strămoșilor acestora în spaţiul carpatodanubiano-pontic
- Workshopuri – Pitorescul și originalitatea veșmintelor,
particularităţile stilistice care definesc costumul diferitelor categorii
sociale din diferite provincii istorice.
- Mese rotunde: Costumul popular văzut ca un ansamblu artistic:
materia primă, croiala, ornamentica, cromatica, structura.
- Dezbateri: procesul de creaţie – materii prime naturale și diferite
tehnici de țesături, broderii și cusături.
Loc desfășurare: Franța
Finanțare AFCN: 77.153 lei
Contribuție proprie: 9.500 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
CE NE MAI SPUN RITURILE FUNERARE GORJENE

A S O C I AȚ I A P R O C U LT U R A L I A A U R E A

Proiectul cultural este un program de valorificare de urgență și
salvgardare a patrimoniului imaterial - obiceiuri funebre din zona
Gorj, unde încă se mai întâlnesc cântece ceremoniale funebre
performate după ritualul complet, dar care, în mai multe localități
din zonă, sunt pe cale de dispariție, în special din cauza lipsei
performerilor specializați din comunitățile respective și dorinței
acestora de a performa ritualul conform tuturor rigorilor, iar nu
după o rânduială parțială (cu unul sau mai mulți performeri lipsă,
sau cu secvențe de ritual eludate). Activitățile proiectului au fost
următoarele:
- Documentare bibliografică și de teren în zonă, privind obiceiurile
funebre, ritualul și recuzita acestora;
- Realizarea de înregistrări audio, video, foto;
- Transcrierea, selecţia și sinteza materialelor realizate;
- Pregătirea materialelor pentru expoziție (mărire fotografii,
preparare pâini rituale, colectă de obiecte necesare obiceiurilor
funerare);
- Realizarea expoziției, împreună cu partenerii proiectului, in
comuna Turburea, recunoscută mai ales pentru crucile de pomană,
dar și pentru întreg ritualul funebru după model gorjean;
- Realizarea și tipărirea unui studiu științific însoțit de un album audio
referitor la riturile funerare gorjene;
- Vernisarea expoziției
- Evaluarea proiectului prin participarea la emisiuni Radio si TV,
consemnarea opiniilor vizitatorilor în cartea de onoare a expoziției,
chestionare, sondaje de opinie, articole de presa etc.
- Diseminarea rezultatelor

Finanțare AFCN: 57.900 lei
Contribuție proprie: 6.500 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
LUMINILE CODRULUI

C E N T R U L D E C U LT U R Ă Ș I A R TĂ
AL JUDEȚULUI SĂLAJ

Cercetarea de teren s-a derulat în următoarele localităţi: Ulmeni,
Corund, Biușa, Nadiș, Motiș, Băsești, Oarţa de Sus, Oarţa de Jos.
Au fost intervievate persoane care au fost de acord cu utilizarea
propriei imagini și a informaţiilor furnizate. În cadrul aceleiași
activități s-a efectuat și colectarea de bunuri cu semnificație
cultural-tradițională, cu o vechime mai mare de 80 de ani. În total au
fost achiziționate un număr de 62 obiecte diverse, iar alte obiecte
au fost primite cu titlu de donație.
S-a constatat că subiectele care au prezentat cel mai mare interes
pentru cursanți au fost legate de organizarea unui muzeu sătesc sau
parohial si de organizarea de activități pentru copii și tineri cit si
realizarea ghidajului.
Efectuarea lucrărilor de amenajare a punctelor de contact cultural
și turistic cu caracter muzeal a constat selectarea spațiilor ce
aveau următoarele criterii: vechimea clădirii să fie mai mare de
80 de ani, clădirea să fie direct accesibilă de la un drum principal,
starea de conservare să permită lucrări a căror valoare să nu
depășească bugetul alocat prin proiect. Lucrările de amenajare
a celor trei puncte de contact cultural au presupus igienizarea
spațiilor selectate, operațiuni de curățare și conservare preventivă a
bunurilor colectate și aranjarea acestor bunuri.

Finanțare AFCN: 62.105 lei
Contribuție proprie: 20.723 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
SATUL ROMÂNESC – ISTORIE ȘI TRADIȚIE ROMÂNEASCĂ

P R I E T E N I I C U LT U R I I R O M Â N E

Proiectul și-a propus promovarea patrimoniului cultural național
prin promovarea satului romanesc și formelor sale arhitecturale.
Acest context ne oferă ocazia de a reflecta asupra trecutului
istoric, cultural și spiritual al României și dă prilejul tinerilor aflați
în diaspora să-și cunoască îndeaproape istoria și cultura, să-și
dezvolte sentimentul de apartenență la identitatea națională și să
dezvolte preocuparea pentru problemele din mediul cultural și
educațional din România. De asemenea, creează premisele unui
eveniment care permite reuniunea mai multor actori din diverse
domenii: istorie, cultură, Patrimoniu UNESCO, arhitectură, etc.
Pentru atingerea acestui scop am scos în evidență conținuturi menite
să valorifice patrimoniul cultural național. Proiectul s-a bazat pe 2
sesiuni de seminarii împărțite pe arii geografice, după cum urmează:
- Transilvania și Banatul - Țara Românească și Moldova. Pe lângă
prezentarea istoriei și tradițiilor, un loc important l-au ocupat două
expoziții digitale care au avut ca scop punerea în evidență a istoriei
satului si arhitecturii românești. Aceste expoziții au evidențiat
așezările rurale și urbane românești bazându-se pe următoarele
componente:
- Satul ca formă de viață socială
- Criterii de clasificare a satelor
- Tipurile principale de așezări rurale
- Construcții rurale
- Arhitectura de lemn
- Oraș medieval
- Arhitectura religioasă
- Modernizarea urbană din sec XIX (orientări stilistice, intervenții
urbanistice, modificări teritoriale).
Finanțare AFCN: 75.800 lei
Contribuție proprie: 9.000 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

OLIMPIADA NAȚIONALĂ „MEȘTEȘUGURI ARTISTICE TRADIȚIONALE”

C O M P L E X U L N AȚ I O N A L M U Z E A L A S T R A

Începând cu anul 1992, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu a
organizat patru ediții ale „Târgului copiilor meșteșugari din România”.
Manifestarea a apărut ca o necesitate de prelungire și completare a
Târgului Creatorilor Populari din România (inițiat încă din 1983). Prin
demersurile întreprinse la Ministerul Educației Naționale, începând
cu anul 1996 s-a reușit cuprinderea acestei manifestări în cadrul
calendarului acțiunilor extrașcolare și transformarea ei in Olimpiadă
Națională. Din 2007 eforturile organizatorilor s-au orientat spre
extinderea Olimpiadei la scară internaţională, demers concretizat
la ediţia din anul 2013 când, alături de elevii români au participat
și elevi din Bulgaria și Republica Populară Chineză. Olimpiada
Naţională „Meșteșuguri artistice tradiţionale” se adresează copiilor
cu vârste cuprinse între 6-18 ani care se manifestă, prin instrucţia
și educaţia primite în familie sau la școală, ca adevăraţi creatori de
artă populară și cunoscători ai secretelor meșteșugului tradiţional
din satul de origine. Concursul constă în prezentarea unor produse
brute care vor fi realizate de micii meșteri în timpul competiţiei.
Concurentul trebuie să demonstreze că posedă și cunoștinţe
temeinice legate de practicarea meșteșugului, că stăpânește
tehnicile de lucru privind confecţionarea, modelarea și decorarea
artistică a produselor, conform tradiţiei. În ceea ce privește
meșteșugurile practicate, acestea reprezintă toate domeniile creației
artistice tradiționale: ouă încondeiate, icoane pictate pe sticlă,
icoane pictate pe lemn, icoane sculptate pe lemn, măști, ceramică,
sculptură lemn, împletit fibre vegetale, jucării, țesut, broderie,
broderie cu mărgele, broderie pe piele, cusături etc. În ceea ce
privește ținuta, Regulamentul Olimpiadei prevede, imperativ,
obligativitatea participării fiecărui elev olimpic în portul popular
original, autentic, specific satului/zonei de origine. Jurizarea a fost
asigurată de către o comisie constituită din specialiști - teoreticieni și
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, coordonată de un
expert în patrimoniu imaterial. Criteriile de evaluare au fost: modul
de prezentare, respectarea tradiției, tehnica de lucru, calitatea
obiectelor expuse, demonstrațiile practice, personalitatea copilului.
Finanțare AFCN: 78.410 lei
Contribuție proprie: 37.710 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
MUZEUL MULTIMEDIA AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

A S O C I AȚ I A P R O C U LT U R A L I A A U R E A

Proiectul a dorit să aducă conceptul de muzeu la ultimele standarde,
transferându-l pe acesta în spațiul virtual, unde posibilitățile de a-l
îmbogăți și a lărgi paleta de exponate și activități cu publicul este
mult mai vastă. Proiectul s-a axat, pe de o parte, pe promovarea
imaginii muzeului pe Internet, iar pe de altă parte, pe realizarea,
în cadrul muzeului, a unui touch-screen cu o interfață interactivă
unde publicul să poată accesa informații multimedia referitoare la
Poliția de frontieră română sub forma unei baze de date și sub forma
unor jocuri științifice, concepute special pentru copii. Activitățile
proiectului au fost următoarele:
- Managementul proiectului (constituirea echipei, atribuirea
sarcinilor fiecărui membru al echipei, achiziții publice)
- documentare în arhivele multimedia ale M.A.I., Poliției de
frontieră, DIICOT, Revistei Frontiera, Muzeului militar Național
Regele Ferdinand I, precum și în alte arhive și biblioteci, cu scopul
identificării și selecției surselor noastre informative audio, video,
foto, text;
- Transcrierea, selecția și sinteza materialelor realizate; prelucrare
fotografii; montaj film.
- realizarea jocurilor științifice și a scheletului bazei de date pentru
site și muzeul virtual de pe touch screen
- Realizarea interfeței interactive cu utilizatorul pentru muzeul
digital din incinta Muzeului poliției de frontieră române;
- Evaluarea proiectului prin monitorizarea feed-back-ului primit din
teritoriu, pe fiecare etapă de realizare a proiectului, chestionare
adresate beneficiarilor și partenerilor, după finalizarea proiectului -Diseminarea informației și promovarea rezultatelor proiectului.

Finanțare AFCN: 55.900 lei
Contribuție proprie: 6.390 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

VENI, VIDI, VISCRI. LECȚIE PRACTICĂ DE PROTEJARE A PATRIMONIULUI
IMATERIAL LOCAL

A S O C I AȚ I A M O N U M E N T U M

Asociatia MONUMENTUM și-a propus educarea în vederea
protejării patrimoniului imobil a locuitorilor adulți din sate cu un
valoros fond construit tradițional din județele Brașov, Sibiu și Mureș,
prin participarea unui număr de 1240 (maximum) de proprietari ai
unor case reprezentative la un număr de 31 de lecții practice (31 x
40 de participanți o dată) susținute de specialiști într-o localitate
care poate fi considerată un exemplu de succes: Viscri (județul
Brașov). Lecția a cuprins vizitarea unor obiective reprezentând
modele ușor de aplicat: casa printului Charles, o pensiune amenajată
într-o șură tradițională, o locuință tradițională ce oferă spații de
cazare, un tur ghidat pentru descoperirea peisajului cultural sudtransilvănean. S-au adăugat prezentări teoretice și exemplificarea
unor tehnici tradiționale ușor de aplicat, recomandate a fi utilizate în
reabilitări și restaurări. Și cum o lecție bine făcută presupune fixarea
cunoștințelor, monitorizare și evaluare, ulterior au fost desfășurate
vizite de monitorizare în toate satele, pentru identificarea și
combaterea neregulilor, pentru acordarea de servicii de consultanță
gratuite. Cum vinovați de distrugerea fondului construit sunt și
arhitecții care proiectează case și reabilitează clădiri fără sățină cont
de integrarea în context, proiectul a fost completat cu o prezentare
cu tema: „Proiectarea contextualăîn satul transilvănean”, făcută
arhitecților înscriși în Ordinul Arhitecților din România din zonele
acoperite de proiect (Sibiu, Brașov și Mureș), pentru informare în
privința combaterii degradării peisajului tradițional prin proiectarea
în context.

Finanțare AFCN: 45.190 lei
Contribuție proprie: 21.240 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

RECONSTITUIREA PORTULUI TRADIȚIONAL DIN GÂRDA DE SUS,
ALBA - RESTITUIRE PARȚIALĂ A PATRIMONIULUI IMATERIAL LOCAL

A S O C I AȚ I A A R TĂ Ș I T R A D I Ț I I
MEȘTEȘUGĂREȘTI ALBA

Prin intermediul filmului documentar etnografic și al cărţii, locuitorii
comunei Gârda de Sus au (re)descoperit tehnicile străvechi ale
ţesutului și cusutului, iar specialiștii prezenţi au întărit acţiunea
de conștientizare și promovare a elementului de identitate locală,
reprezentat de portul străvechi specific lor, acesta fiind și scopul
principal al proiectului cultural “Reconstituirea portului tradiţional
din Gârda de Sus, Alba - Restituire parţială a patrimoniului imaterial
local”. În cadrul proiectului, folosind materiale și tehnici tradiționale
din colecția muzeului, s-a reușit reconstituirea de piese de port
originale din costumul femeiesc și bărbătesc purtat în satele
comunei Gârda de Sus la sfârșitul secolului al XIX-lea. Este vorba
despre costumul femeiesc cu cămașă cu ciupag și zadii roșii, cu
trup, ansamblu devenit în acea perioadă un însemn etnic românesc
în jumătatea nordică a Ardealului, și de costumul bărbătesc cu
cioareci de pănură, cămașă cu bărbi și cheptar înfundat, caracteristic
și el, pe atunci, românilor din această arie. Reconstituirea a vizat
reconectarea localnicilor la vechiul fond de port tradițional local,
confecționat în gospodărie, dispărut în urma utilizării materialelor
industriale și substituit de către intelectualii satelor, prin deceniul
patru al secolului XX, în mod artificial, cu așa-zisul „costum
național”, calchiat, în cazul ansamblului feminin, după portul de
Mărginime, cu zadii negre. Primul eveniment de promovare al
proiectului cultural “Reconstituirea portului tradiţional din Gârda de
Sus” s-a desfășurat la Gârda de Sus în data de 9 noiembrie 2014, la
Căminul Cultural din localitate.

Finanțare AFCN: 75.566,00 lei
Contribuție proprie: 10.425,47 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
PROSPECȚIUNI CULTURALE – MEȘTEȘUGURILE

A S O C I AȚ I A „ C U N OA Ș T E - Ț I D R E P T U R I L E ”

Proiectul, intitulat „Prospecțiuni Culturale - Meșteșugurile”, a fost un
festival de 14 zile, organizat în aer liber. La acest festival au participat
peste 100 de meșteri populari reprezentând o treime din judeţele
ţării și din străinătate. Acești meșteri au fost invitaţi să participe la
festival, ori au venit din proprie inițiativă, ca urmare a mediatizării
proiectului. Meșteșugurile au fost prezentate prin demonstrații
practice. În timpul festivalului au fost prezentate diferite spectacole
pe două scene în aer liber. S-a organizatși forumul de 7 zile, cu
tema „Tradiţia în folosul comunităţii”, cu participarea meșteșugarilor,
care au expus produsele la târg. Programul s-a încheiat cu basme
populare, prezentate de participanţii și premiaţii concursului de
povești pentru adulţi. Toate acţiunile prezentului proiect au fost
mediatizate, cu accentuarea continuă a sprijinului financiar al AFCN.
Rezultatele proiectului cultural
a) cunoștinţe teoretice și practice însușite de meșteșugari
participanţi, –relaţii profesionale dezvoltate în cadrul proiectului,
–vizionare de obiecte, procese tehnologice, spectacole autentice,
b) gust format al comunităţilor, –creșterea turismului cultural, –
creșterea venitului populaţiei din localitate.
Produsele proiectului cultural
Produsele proiectului cultural: un festival al meșteșugurilor, un
forum despre tradiții, materiale promoționale
Loc desfășurare: Târgu Neamț

Finanțare AFCN: 79.215 lei
Contribuție proprie: 27.200 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
MOȘTENIREA LĂSATĂ PESTE VEACURI - CÂNTECUL ȘI JOCUL ROMÂNESC

A S O C I A C I Ó N PA R A L A I N T E G R A C I Ó N
C U LT U R A L , P R O F E S I O N A L Y S O C I A L

Scopul proiectului a fost de a pune în valoare cântecul și jocul
românesc, patrimoniul cultural pe care România îl deține, având în
vedere că, în Patrimoniul Cultural Imaterial Mondial al Umanității, au
fost integrate elemente din cântecul și jocul românesc, mai precis «
Doina » și « Dansul Călușarilor » .
Proiectul ,,Moștenirea lăsată peste veacuri - cântecul și jocul
românesc” și-a propus prezentarea, către publicul larg, a
diversităţilor și similarităţilor culturale specifice arealului românesc
și împărtășirea valorilor comune în dezvoltarea continuă a cetățeniei
europene. S-a urmarit păstrarea și consernarea valorilor autentice
românești în rândul celor care trăiesc în afara granițelor, în cazul
nostru comunitatea românească din Valencia.
Prin acest proiect credem că am dezvoltat interesul și dorința de
cunoaștere a valorilor tradiționale românești în rândul tinerilor și
copiilor, asigurând perpetuarea autenticului și identității noastre ca
popor.
Am dat prilejul societății spaniole de a descoperi patrimoniul
imaterial al României prin proiecțiile de film dar și prin conferințele și
mesele rotunde realízate în cadrul proiectului .
Am venit în sprijinul familiilor românești și familiilor mixte care
doreau să ia contact direct cu tradițiile, cântecul și jocul românesc.
Am dat posibilitatea artiștilor români de a se exprima și în afara
granițelor țării. Proiectul a inclus conferințe cu temele: Mitologie și
folclor, Gândire pozitivă în folclorul romanesc, Elemente românești
în Patrimoniul Cultural Imaterial Mondial al Umanității, proiecții de
film ce conțin elemente de cântec și joc românesc (Ciuleandra,
Lăutarii), subtireate în spaniolă.

Finantare AFCN: 76.415 lei
Contribuțieproprie : 9350 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

PATRIMONIUL CULTURAL ȘI ISTORIC ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI
MONDIAL

S O C I E TAT E A Ș T I I N Ț I F I C Ă R O M Â N Ă D E
C E R C E TĂ R I I N T E R D I S C I P L I N A R E

Problema patrimoniului cultural și istoric din timpul Primului Război
Mondial a fost abordată, de-a lungul istoriei, din varii unghiuri
de analiză și a constituit obiect de studiu pentru teoreticieni și
specialiști aparţinând unui spectru larg de discipline, de la filozofie
și istorie până la sociologie, știinţe militare, polemologie și mai
nou in istoria relaţiilor internaţionale. După încheierea Războiului,
lumea a crezut că se va intra într-o eră a păcii și securităţii. Lucrurile
n-au evoluat în sensul așteptărilor și atunci întrebări mai vechi sau
mai noi, legate de război și protejareavieții, bunurilor și a valorilor
de patrimoniu, atât la nivel național, cât și internațional așteaptă
rezolvarea atât în mediile academice, cât și în domeniul politicilor
publice. Proiectul cultural organizat în parteneriat cu Facultatea de
Istorie, Universitatea București, Facultatea de Istorie și Geografie,
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Istorie,
Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, București și Muzeul
Vrancei din Focșani a avut drept scop cunoașterea modului de
protejare și securizare a patrimoniului cultural și istoric pe timp de
război. Împlinirea unui secol de la prima conflagraţie mondială a
secolului XX ne oferă prilejul a da răspuns la o serie de întrebări
legate de efectele luptelor asupra patrimoniului cultural și istoric
mobil și imobil din statele beligerante și de a aduce în memoria
societăţii noastre imagini si aspecte legate de valorile de patrimoniu
național din primii ani ai războiului. Pentru aceasta am organizat mai
multe activităţi:
1. Conferință internaţională - Patrimoniul și istoric cultural în anii
primului război mondial
2. Wokshop - Crize și conflicte internaţionale în prima jumătate a
secolului al XX-lea.
3. Expoziţia intinerantă de fotografii și obiecte – Patrimoniul național
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istoric în imagini în preajma intrării României în primul război mondial
4. Concurs pentru ciclul gimnazial și liceal – “Protejarea și salvarea
patrimoniului în situații de criză și război”
5. Crearea unui site interactiv dedicat patrimoniului românesc și
european din timpul primului război mondial.
În vederea desfășurării în bune condiții acestor activităţi au fost
angajate personalități din diferite domenii ale culturii și știinţei.
Aceste manifestări ale proiectului au presupus: - contactarea
specialiștilor din țarăși din străinătate; - asigurarea serviciilor de
transport, cazare și masă pentru invitaţii români și străini; - asigurarea
serviciilor de sonorizare; - contactarea posturilor de televiziune
locale și naționale în vederea mediatizării activităților desfășurate
în cadrul acestui proiect cultural; Acțiunile s-au desfășura în spaţiile
puse la dispoziţie de Societatea Științifică Română de Cercetări
Interdisciplinare, Universitatea București, Universitatea „Ștefan cel
Mare” și Muzeul Vrancei. Concursul pentru ciclul gimnazial și liceal
– „Protejarea și salvarea patrimoniului în situații de criză și război”
s-a desfășurat sub îndrumarea cadrelor didactice din instituțiile
selectate de organizatori. Vizibilitatea proiectului a fost asigurată pe
tot parcursul desfășurării acestuia prin organizarea a două conferințe
de presă (la începutul și la sfârșitul proiectului), publicitate pe site-ul
instituțiilor organizatoare și promovarea în media a manifestărilor
culturale. În vederea evaluării rezultatelor proiectului, echipa de
proiect a întocmitși multiplicat chestionare de evaluare a satisfacției
participanților și a spectatorilor la manifestările organizate în cadrul
proiectului „PATRIMONIUL CULTURAL ȘI ISTORIC ÎN TIMPUL
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL”. Activitățile proiectului au fost
organizate in parteneriat cu Universitatea București, Muzeul Vrancei,
Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava și Asociația Dobrogea istorie și civilizație.

Finanțare AFCN: 68.930 lei
Contribuție proprie: 8.598 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

SIGHIȘOARA – PATRIMONIU CULTURAL VIU

A S O C I AȚ I A P R O C U LT U R A

Sub genericul OCHELARII PROFESORULUI DE ISTORIE (OPI), Asociația
Pro Cultura a propus în cadrul proiectului cultural „Sighișoara – Patrimoniu
Cultural Viu” o serie de patru ateliere interactive de studiu și expresie
artistică cu tematică medievală pentru copiii și adolescenții sighișoreni.
Prin această serie de ateliere, care aduc o abordare diferită istoriei locale și
a metodei de studiu, se dorește o schimbare de atitudine față de imaginea
în societate a istoricului : ATELIERUL no. 1: Joc cu linii, culori și contur de
cetate, ATELIERUL no. 2: Sunt ghidul cetății, ATELIERUL no. 3: Renașterea
Orașului meu, ATELIERUL no. 4: Detectiv istoric.
Sub genericul proiectului Asociația Pro Cultura s-a implicat în promovarea
artelor clasice FIBS 2014 – Festivalul Internațional de Balet cu Competiție
și Gală – Sighișoara. Festivalul Internațional de Balet cu Competiție și Gală
(FIBS) a fost un eveniment organizat din cadrul platformei Sighișoara –
Patrimoniu Cultural Viu – ediția de vară, iunie 2014. Proiectul a avut ca
obiectiv lansarea unui Festival Internațional de balet clasic și contemporan
și s-a adresat atât elevilor și absolvenților de la liceele de balet din țară și
din străinătate, cât și școlilor și cluburilor de amatori dedicate acestui gen
artistic.
Sub genericul proiectului a avut loc crearea unui spațiu de prezentare
a îndeletnicirilor tradiționale Din Cuptorul Meșterului Brutar – Târg
de pâine și produse tradiționale de patiserie. Celetrei componente ale
ediției de Vară SPCV au dorit să îndestuleze pe toți cei ce au binevoit să
treacă pragul evenimentelor noastre. Așadar, din agendă nu putea lipsi
meșteșugul vechi al facerii pâinii, elementul primordial al vieții, al creșterii
permanente și al belșugului. Loc: în Piața Cetății din Sighișoara. Cele trei
mari programe au creat, astfel, ediția de Vară Sighișoara – Patrimoniu
Cultural Viu, desfășurată între 25-29 iunie 2014.

Finanțare AFCN: 67.075 lei
Contribuție proprie: 8.485 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea gradului de educaţie
culturală a publicului din România și străinătate cu privire la valoarea și
modul de conservare și păstrare a obiectelor de patrimoniu din lemn
pictat. Proiectul a urmărit dezvoltarea cunoștinţelor și interesului a 30 de
elevi din școlile partenere și a circa 100 de locuitori din comunele Bunești
și Laslea faţă de identificarea și păstrarea obiectelor tradiţionale din lemn
pictat, includerea în circuitul public online și expoziţional a două obiecte
restaurate și crearea de materiale multimedia. Durata proiectului a fost de
6 luni, timp în care cei 30 de elevi din clasele V-VIII au fost implicaţi în
diverse activităţi de educaţie non-formală, menite să le trezească interesul
faţă de valorile autentice ale patrimoniului cultural material existent în
satele lor.

Finanțare AFCN: 54.984 lei
Contribuție proprie: 12.572 lei

FLORILE TRANSILVANIEI – PROIECT DE PROMOVARE A TRADIȚIILOR
DE RESTAURARE ȘI PICTURE PE LEMN

MIHAI EMINESCU TRUST

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
PUNȚI CULTURALE: ȘTEFAN AUG. DOINAȘ ȘI PETRU CÂRDU. PENTRU
CREAREA UNEI ARHIVE NAȚIONALE ȘI EUROPENE

F U N DAȚ I A C U LT U R A L Ă S E C O L U L 2 1

La sfârșitul lunii octombrie, Fundația Culturală Secolul 21 (FCS 21)
a organizat în orașul Sântana (Arad) încă un eveniment în cadrul
proiectului ”Punți culturale: Ștefan Aug. Doinaș și Petru Cârdu.
Pentru crearea unei Arhive naționale și europene”. După ce, în iunie
2014, a fost lansat în zona natală a poetului Ștefan Aug. Doinaș
(orașul Sântana și satul Caporal Alexa) un concurs adresat în special
profesorilor și elevilor, în scopul unei mai bune cunoașteri a operei
marelui poet, pe 28 octombrie conducerea FSC 21 a fost prezentă la
Biblioteca Orășenească din Sântana pentru jurizarea și decernarea
premiilor. Cu această ocazie, FCS 21 a plasat o placă memorială la
intrarea în clădirea Bibliotecii, care va purta numele poetului Ștefan
Aug. Doinaș.

Finanțare AFCN: 78.461 lei
Contribuție proprie: 9.000 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
Etapa de documentare pentru proiectul „Cimitirul ca element în evoluția
peisajului cultural. Comunități germane din Banat”, a debutat prin
realizarea unei schițe istorico-urbanistice a comunităților germane din
Banat. Criteriile urmărite au fost multidisciplinaritatea, alegându-se criterii
de peisaj, istorice, antropologice și de arhitectură-urbanism. S-au preluat
și date existente în baza de date a proiectului multianual „Cimitirul ca
element în evoluția peisajului cultural”, în vederea selectării studiilor de
caz. S-au efectuat vizite de studiu la arhivele istorice în diferite instituții
(biblioteci județene, biblioteci locale, arhive, colecții private), la arhivele
episcopale, la muzee, și s-au întreprins consultări cu diferiți specialiști,
asistenți.
Raportul de cercetare s-a concretizat în cadrul unei publicații tipărite pe
suport fizic. Pentru prezentarea rezultatelor finale s-a organizat un seminar
de diseminare în Timișoara însoțit de o expoziție fotografică și lansarea
albumului fotografic In the ground we sleep, al artistei vizuale Cristina
Gărăbețeanu.

Finanțare AFCN: 72.464,00 lei,
Contribuție proprie: 14.654,94 lei

CIMITIRUL CA ELEMENT ÎN EVOLUȚIA PEISAJULUI CULTURAL.
COMUNITĂȚI GERMANE DIN BANAT

A S O C I AȚ I A P E I S AG I Ș T I L O R
DIN ROMÂNIA

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

DE LA GUTENBERG LA MUREȘIANU - PROIECT DE RECONSTITUIRE
A UNEI TIPOGRAFII ISTORICE

M U Z E U L C A SA M U R E Ș E N I LO R B R A Ș OV

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, alături de partenerii săi și-au propus
reconstituirea și folosirea unei tipografii funcționale care a existat în
secolul al XIX-lea în clădirea în care astăzi funcționează Muzeul Casa
Mureșenilor Brașov.
Au fost desemnați specialiști din muzee pentru documentarea istorică.
Într-o primă etapă s-a făcut o vizită de documentare la Muzeul Tiparului și
al Cărții Vechi Românești din Târgoviște și la Muzeul Guteneberg Mainz.
Studiul istoric făcut de specialiști a fost folosit în vederea reconstituirii
instrumentarului tipografic.S-au realizat replici ale zețăriei și rotativei
tipografice. Acestea au fost integrate într-un concept expozițional care va
întregi expoziția permanentă a muzeului.
Au fost instruiți angajați ai muzeului – facilitatori, care vor face
demonstrații vizitatorilor, și anume tipărirea unei foi de ziar.
S-au realizat mai multe evenimente publice de mediatizare și vernisare
a expoziției despre tipografia A. Mureșianu, precum și demonstrații
gratuite pentru elevi brașoveni proveniți de la instituții de învățamânt
partenere în proiect. Noutatea pe care o aduce proiectul constă în faptul
că este o premieră în reconstituirea unei tipografii în situ. Reconstituirea
tipografiei A. Mureșianu va ajuta la o mai bună înțelegere a principiului
tipografic specific sfârșitului de secol XIX. Vizitatorii vor afla informații
istorice prin intermediul prelegerii interactive, a demonstrației, a lucrului
în grup și al învățării dinamice - learn by doing. Proiectul a faciliat
colaborarea între istorici și meșteșugari -artiști care au refăcut tipografia
și materialul tipografic. Alte obiective ale proiectului au fost: realizarea
rotativei tipografice și a zețăriei, realizarea expoziției fotodocumentară
multimedia (panouri cu rame digitale și tablete tactile) în cadrul expoziției
permanente a muzeului, realizarea de evenimente publice în perioada
lunilor septembrie-octombrie la Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov care a
vernisat expoziția în 23 septembrie 2014.
Finanțare AFCN: 42.200 lei
Contribuție proprie: 14.186 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

VOLUMUL OMAGIAL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 300
DOCUMENTE DE ARHIVĂ

A S O C I AȚ I A
DA R D E V E L O P M E N T A S S O C I AT I O N

Asociația a beneficiat de accesul la Arhivele Naționale unde au fost
depistate cca 1000 de documente din ceea ce s-ar putea numi „arhiva
Brâncoveanu”, din care s-a facut o selecție a celor mai interesante
documente din punct de vedere al graficii și al conținutului.
În luna August, volumul și fluid-bookul au fost realizate. În 16 august, au
fost prezentate produsele proiectului printr-un eveniment organizat în
colaborare cu Primăria Potlogi.
Volumul, împreună cu expoziţia de documente solemne din cancelaria
domnitorului Constantin Brâncoveanu, a fost prezentat la Centrul Cultural
al Ministerului Afacerilor într-un eveniment organizat de Arhivele
Naţionale în perioada: 22-26 septembrie, la Centrul Misionar Doxologia
din Turnul Golia, la Muzeul Judeţean Satu Mare în perioada 15-26
octombrie, la Institutul Cultural Român din Viena (27-29 octombrie) și la
Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa în 1 noiembrie 2014.
Ultima etapă a acestui proiect s-a derulat în perioada 8-11 noiembrie 2014,
la Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir din Istanbul (Turcia), oferind
prilejul descoperirii locurilor în care s-a derulat ultimul episod din viaţa
domnitorului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Cu această ocazie,
volumul omagial „Constantin Brâncoveanu 300 –Documente de arhivă”
a fost prezentat la Târgul Internaţional de Carte TUYAP din Istanbul, în
cadrul standului organizat de Ministerul Culturii din România.
Succesul acestui proiect a fost confirmat de numeroasele invitaţii de
participare la evenimente organizate de alte instituţii academice, culturale
și educative, precum Institutul Cultural Român din București, proiectul
completând seria de evenimente organizate de reţeaua ICR din cadrul
Programului Naţional „Anul 2014-Anul Brâncoveanu”.

Finanțare AFCN: 75.150 lei
Contribuție proprie: 25.235 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
SAMARIS se adresează instituțiilor cu atribuții în protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural din județele Mureș și Harghita, administrației și
populației localităților Sovata, Jabenița (com. Solovăstru), Orșova (com.
Gurghiu), Sărățeni (jud. Mures), Corund, Comănești (jud. Harghita),
turiștilor care vizitează și beneficiază de serviciile de agrement ale
stațiunilor de la Sovata și Praid. Proiectul urmărește salvarea și protejarea a
9 monumente de exploatare preindustrială a sării de valoareexcepțională.
Toate monumentele vizate de proiect se află într-un proces accelerat de
degradare din cauza agresiunii umane și a factorilor naturali. SAMARIS
va întreprinde o serie de măsuri, în conformitate cu legislația națională,
pentru ca aceste obiective să poată fi clasate ca monumente istorice
și/sau de arhitectură, să fie incluse în Lista Națională a Monumentelor
și astfel să intre sub protecția legii. SAMARIS va asigura expertizarea
științifică a monumentelor vizate, localizarea și delimitarea lor exactă,
stabilirea zonelor lor de protecție, realizarea planurilor topografice și a
aerofotogramelor siturilor arheologice, a releveelor fântânilor. Direcțiile
Județene pentru Cultură Mureș și Harghita vor beneficia astfel de
documentația necesară declanșării ulterioare a procedurii de clasare
a monumentelor vizate. În același timp SAMARIS va realiza un ghid
al bunelor practici de cooperare interinstitutională necesar realizării
procedurilor preliminare de clasare a monumentelor istorice, adresat cu
precădere administrațiilor locale.

SAMARIS. PROTEJAREA MONUMENTELOR SALINE DE PE VALEA
MUREȘULUI SUPERIOR

MUZEUL JUDEȚEAN MUREȘ
S E C Ț I A A R H E O LO G I E

Finanțare AFCN: 55.741 lei
Contribuție proprie: 10.000 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L

PEISAJUL ARHEOLOGIC.
PERSPECTIVE, ISTORIE, EVOLUŢII

M U Z E U L N AȚ I O N A L D E I S T O R I E
A ROMÂNIEI

Proiectul “PEISAJUL ARHEOLOGIC – Perspective, Istorie, Evoluții” a avut ca
scop promovarea conceptului de peisaj arheologic și a metodelor specifice
de analiză cu scopul conștientizării de către specialiști (arheologi, istorici,
arhitecţi, operatori culturali, studenţi), dar și de către publicul larg, a valorii
intrinseci de patrimoniu. În scopul atingerii acestui obiectiv au fost realizate
următoarele activități culturale:
1. expoziția „Imagini ale peisajelor arheologice – Traces of the past” (22 oct. –

15 dec. 2014), organizată în incinta Muzeului Național de Istorie a României
(aripa „Franceză”), formată din panouri informative bilingve (românăengleză) despre studiul peisajelor arheologice și diferite alte exponate
tematice: fotografii aeriene, hărți istorice, ortofotoplanuri, cărți poștale,
stampe și instrumente pentru măsurători topografice;
2. conferința „Abordări ale peisajelor arheologice” (22-23 oct. 2014), care
a reunit vorbitori, specialiști români și străini din domeniul arheologiei,
istoriei, geografiei și specialiști în teledetecție și GIS, ce au abordat ca
subiect conceptul de peisaj arheologic, au expus metodologii pentru
studiul acestui domeniu și au venit cu experiența proiectelor proprii
expuse în secțiunea studiilor de caz;
3. excursie tematică (24-26 oct. 2014) pentru beneficiarii proiectului
și participanții la conferință pe traseul București-Capidava-Hârșova–
Giurgeni—București cu opriri la punctele de interes arheologic: la
Capidava (Capidava, jud. Constanța) au fost văzute cetatea romană
târzie, locuirea antică extra-muros, necropolele și terasa spectaculoasă
a Dunării; la Hârșova (Hârșova, jud. Constanța) au fost vizitate Muzeul
și cetatea romană târzie „Carsium”, tell-ul neolitic și terasa Dunării, iar la
Orașul de Floci (Giurgeni, jud. Ialomița) au fost văzute ruinele orașului
medieval dispărut și schimbările de peisaje din proximitatea fostului curs
al râului Ialomița; vizitele tuturor obiectivelor au fost însoțite de ghidaje
profesioniste ținute de arheologii responsabili cu siturile respective și de
istorici;
4. seminarul de cartografie istorică (14 nov. 2014), seminar educativ
dedicat studenților din anul I de la Facultatea de Istorie (Universitatea din
București) în cadrul expoziției „Imagini ale peisajelor arheologice – Traces
of the past”.
S-a realizat și site-ul web al proiectului. Acesta se găsește la adresa www.
peisaje-arheologice.ro.
Finanțare AFCN: 64.132 lei
Contribuție proprie: 10.000 lei

CUPRINS

PA T R I M O N I U C U L T U R A L
N AȚ I O N A L
Proiectul și-a propus realizarea unui model reproductibil la nivel naţional
de europenizare a percepţiei și tratării patrimoniului rural din România,
încă existent, dar extrem de fragil, prin identificarea, repertorierea,
promovarea, reabilitarea in situ și valorificarea sa ca motor de dezvoltare
culturală, socială și economică. „Universitatea de varǎ de restaurare de
monumente și situri Bucium 2014” - ediţia a IV-a , organizată de asociaţia
„Rencontres du Patrimoine Europe Roumanie” (RPER), s-a desfășurat în
comuna Bucium, jud. Alba, în perioada 19 iulie – 4 august 2014. UdV
Bucium – ediţia a IV-a a fost prefaţată de evenimentul “De la Bucium,
din Țara Moților”Expoziţie multi-media și Ateliere de patrimoniu rural,
organizat de RPER la Muzeul Ţăranului Român în perioada 28 aprilie – 5
mai 2014, prin care a fost prezentată publicului Ediţia IV (2014), UdV
a cuprins, pe lângă activităţile ediţiilor anterioare, un studiu peisagistic
de amplasament al fostelor șteampuri (instalaţii hidraulice de măcinare a
minereului aurifer) și un proiect de restaurare a unui monument istoric,
ambele elaborate sub îndrumarea cadrelor didactice de la secţiile de profil
ale facultăţilor de arhitectură partenere, ai specialiștilor de la Muzeul
ASTRA din Sibiu și a specialistului MC, consultant știinţific din partea
Institutului Naţional al Patrimoniului.

Finanțare AFCN: 66.380 lei
Contribuție proprie: 28.628 lei

Universitatea de Vară de restaurare de monumente și situri
Bucium 2014 (UdV Bucium 2014)

A S O C I AŢ I A
„ R E N C O N T R E S D U PA T R I M O I N E
EUROPE ROUMANIE”- RPER

CUPRINS

AC T I V I TĂȚ I M U Z E A L E Ș I AC T I V I TĂȚ I P R I V I N D
P R O M O VA R E A C U L T U R I I S C R I S E
MUZEE ȘI COLECȚII RELIGIOASE. TEZAURUL BRÂNCOVENESC ȘI
POSTBRÂNCOVENESC DE LA MĂNĂSTIRILE HUREZI ȘI BRÂNCOVENI

I N S T I T U T U L N AȚ I O N A L
A L PA T R I M O N I U L U I

Acest proiect cultural a reușit, printr-o serie de evenimente, să contribuie la
păstrarea, promovarea și valorificarea unei părți importante din patrimoniul
mobil românesc religios de factură brâncovenească și postbrâncovenească,
parte a patrimoniului cultural național. Fiind un proiect destinat activităților
muzeale, promovării valorilor naționale, încurajării mobilității și intervenției
culturale a avut drept Parteneri în cadrul proiectului: Mănăstirea Hurezi,
Horezu-Vâlcea, Mănăstirea Brâncoveni, Brâncoveni-Olt, Muzeul Județean
Vâlcea, Direcția județeană de cultură Vâlcea, Muzeul Județean Olt, Direcția
județeană de cultură Olt. Pentru promovarea educației culturale a fost
ales Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu și Școala cu clasele I-VIII
„Voievod Brâncoveanu” din Brâncoveni-Olt. Proiectul și-a propus realizarea
a două expoziții, una în M-rea Hurezi, Horezu-VÂLCEA și cealaltă în M-rea

Brâncoveni, Brâncoveni-OLT, care au pus în valoare patrimoniul mobil
de factură brâncovenească din cele două muzee/colecții religioase.
Expozițiile au fost precedate de operații de inventariere a întregului
patrimoniu mobil de factură brâncovenească și postbrâncovenească
existent în ambele mănăstiri, fotografierea și digitizarea acestora, realizarea
unei arhive digitale de imagini și integrarea acestora în programul
DOCPAT (DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil și Arhivelor
Documentare), versiunea 4 - noua versiune a programului de evidenţă
a patrimoniului cultural mobil, realizat de cIMeC, departamentul de
evidență informatizată a patrimoniului mobil al Institutului Național
al Patrimoniului - INP. Expozițiile aur conținut obiecte de artă
brâncovenească și postbrâncovenească: piese liturgice (candele, veșminte,
broderii etc), orfevrărie, icoane, carte veche, piese din aur și argint,
piese litice (din lapidariul muzeului din mănăstirea Brâncoveni care
adăpostește elemente arhitectonice de mare valoare de la monumente
medievale precum Mănăstireaa Vacărești și biserica Sf. Spiridon Vechi,
Sf. Vineri), dar și câteva panouri expoziționale cu monumente istorice
reprezentative ale epocii și arhitecturii brâncovenești. Fiecare expoziție s-a
desfășurat în 3 săli, iar dispunerea a fost tematică: piese liturgice, icoane,
carte veche/documente, elemente de arhitectură brâncovenească (și
postbrâncovenească), piese diverse de aur și argint.

Finanțare AFCN: 79.762,00 lei
Cofinanțare: 10.900,00 lei

CUPRINS

AC T I V I TĂȚ I M U Z E A L E Ș I AC T I V I TĂȚ I P R I V I N D
P R O M O VA R E A C U L T U R I I S C R I S E
EXCELENȚĂ PRIN CULTURĂ

A S O C I AȚ I A F I L OZO F I A - D R AG O S T E D E
ÎNȚELEPCIUNE

Proiectul și-a propus să contribuie la creșterea interesului tinerei generații
pentru cultură prin stimularea interesului acestora pentru natură și artă in
cadrul comunităților locale și apropierea acestora de valorile culturii care
susțin protejarea naturii și ocrotirea mediului. Proiectul a avut ca obiectiv
dezvoltarea abilităților de comunicare, socializare și abilităților practice
la elevii implicați, prin activități de tip ecologic și artistic și promovarea
dezvoltării durabile a comunităților rurale în domeniul cultural din Județul
Bacău. S-au realizat 25 de activități de ecologizare, iar materialele adunate
au fost folosite pentru susținerea a 25 de ateliere de artă ecologică, în
cadrul cărora au fost implicați copiii și tinerii din mediul rural al județului
Bacău, în vederea facilitării accesului la cultură și educație, protecția
mediului și valorificarea deșeurilor prin acte artistice. În cadrul acestui
proiect au fost implicați 300 de copii și tineri, beneficiari direcți, cu vârste
între 7 – 18 ani din mediul rural al Județului Bacău care au luat parte la
activitățile proiectului, au participat la atelierele de artă ecologică, șiau dezvoltat astfel interesul pentru cultură, artă și protecție a naturii.
Beneficiarii indirecți au fost părinții si profesorii care au urmărit atât
implicarea copiilor prin participarea la activitățile din cadrul proiectului
cât și impactul asupra comunităților rurale prin implicarea în activități de
ecologizare și cultural-artistice.

Finanțare AFCN: 78.926,00 lei
Cofinanțare: 28.900,00 lei

CUPRINS

AC T I V I TĂȚ I M U Z E A L E Ș I AC T I V I TĂȚ I P R I V I N D
P R O M O VA R E A C U L T U R I I S C R I S E
LA 110 ANI DUPĂ – OMAGIU ADUS PRIMULUI SIMBOLIST ROMÂN ȘTEFAN PETICĂ

C E N T RU L P E N T RU D I A LO G
ÎNTRE ȘTIINȚE

Proiectul a debutat cu lecturi publice desfășurate în lunile iunie și iulie la
trei facultăți ale Universității din Craiova, pentru popularizarea operei sale
în rândul studenților.
S-a desfășurat un stagiu de cercetare la Fondul de Manuscrise al Bibliotecii
Academiei Române pentru a putea inventaria manuscrisele care nu au fost
publicate niciodată până acum. S-a alcătuit și o bază de date actualizată
privind resursele bibliografice care includ atât titluri, cât și ediții princeps,
colecții de fotografii care au legătură cu viața și opera lui Ștefan Petică.
Au fost evaluate și incluse în această bază de date inclusiv materiale
consultate din arhivele descendenților familiei, dar și de la Muzeul de
Istorie Galați, Filiala Ivești, pentru a pune în evidență toate domeniile în
care Ștefan Petică a scris; e vorba de teatru, nuvele și eseuri filozofice.
La Universitatea din Craiova (sala 063) și Biblioteca Municipală Ștefan
Petică din Tecuci s-au înființat puncte de documentare referitoare la viața
și activitatea lui Ștefan Petică, iar la Filiala Ivești a Muzeului de Istorie
din Galați, unde se află o dedicată scriitorului, s-a îmbogățit fondul
de materiale referitoare la Ștefan Petică, pentru popularizarea operei
sale în rândul elevilor. Pe data de 17 octombrie, data când s-a celebrat
comemorarea celor 110 ani de la moartea scriitorului, Biblioteca Municipală
Ștefan Petică din Tecuci, Societatea Culturală Ștefan Petică - 2007, editura
Eleonora și ceilalți parteneri din proiect au organizat un concurs, la care au
participat elevi din întreg județul. Pe data de 9 noiembrie a fost organizat
Simpozionul național Ștefan Petică. La 110 ani după, la care au participat
cadre didactice de la Universitatea din Craiova, dar și scriitori și critici
literari craioveni și din regiunea Oltenia.

Finanțare AFCN: 69.400 lei
Cofinanțare: 10.500 lei

CUPRINS

AC T I V I TĂȚ I M U Z E A L E Ș I AC T I V I TĂȚ I P R I V I N D
P R O M O VA R E A C U L T U R I I S C R I S E
CARTEA, POD SPRE CUNOAȘTERE

A S O C I AȚ I A L U M E A TA

Proiectul a răspuns nevoilor culturale ale societății în care ne desfășuram
activitatea și converge la dezvoltarea unei politici care promovează actul
lecturii și achiziționarea de competențe specifice unui cititor activ, avizat.
Obiectivele generale ale proiectului au fost: - Promovarea lecturii de
plăcere și a lecturii interpretative; - Implicarea, motivarea și stimularea
cititorilor; - Descoperirea și afirmarea tinerelor talente; - Implicarea familiei
și comunității în viața culturală a copiilor. În scopul atingerii acestor
obiective generale, în cadrul proiectului au fost implementate activități
care au urmărit conștientizarea grupului țintă, cu privire la valoarea cărții
și la identificarea de modalități incitante pentru a trezi curiozitatea și
interesul cât mai timpuriu, prin acest fenomen.
„Cartea, pod spre cunoaștere” a fost un proiect de anvergură, desfășurat
în orașul Piatra Neamț, având beneficiari direcți elevi si profesori, iar ca
beneficiari indirecți elevii și profesorii din 8 scoli partenere care au fost
selecționate în etapa de promovare a proiectului la nivelul învățământului
preuniversitar. Proiectul s-a adresat copiilor de diferite vârste, a avut
la bază dialog sau conversație, a implicat scrisul și cititul, promovând
multiculturalitatea. A fost un proiect integrator pentru că tematica
activităților desfășurate a îmbinat arta muzicală cu arta vizuală, nararea
cu dramatizarea unor fragmente din creații literare universale, lectura de
plăcere cu lectura interpretativă.

Finanțare AFCN: 79.200,00 lei
Cofinanțare: 28.000,00 lei

CUPRINS

AC T I V I TĂȚ I M U Z E A L E Ș I AC T I V I TĂȚ I P R I V I N D
P R O M O VA R E A C U L T U R I I S C R I S E
COLOCVII LITERARE

A S O C I AȚ I A
„C U N OA ȘT E - Ț I D R E P T U R I L E ”

Prin implementarea prezentul proiect s-a urmărit:- Revigorarea culturii
contemporane românești și promovarea ei in localități urbane de mai
mici dimensiuni; în ultimii ani, mare parte a evenimentelor culturale s-au
desfășurat în București și orașele mari, cele mici fiind oarecum lăsate de o
parte;- Promovarea și susținerea tinerilor creatori;- Promovarea diversității
culturale și a unui gen de literatură destinată schimbării mentalităților,
conștientizării cititorului cu privire la contribuția literaturii contemporane
și a scriitorilor la schimbarea imaginii României în Europa. Acest proiect
a promovat inovarea creând punți între cultură și educație, între cultură
și tineret și încurajând cultura în zone în care este subreprezentată
ca producție și acces. De asemenea, prin obiectivele sale, proiectul a
contribuit la:- încurajarea și sprijinirea artiștilor aflați la început de carieră;sprijinirea creației literare contemporane, încurajarea diverselor practici
artistice participative și dezvoltarea de noi forme de expresie artistică;sprijinirea formelor de dialog intercultural: educația și dezvoltarea
audienței, intervenție culturală pentru schimbarea mentalităților,
diversitate culturală. întărirea capacității organizaționale a consorțiului de
proiect. Activitățile proiectului s-au desfășurat în următoarele localități:
Buzau, Pârscov, Mlăget, Siriu, Cislău.
Beneficiari direcți:- elevii din școlile și liceele din județul Buzău ( 600 de
participanți la sesiunile de lecturi publice și conferințe) - public atras cca
50 pers./sesiune).
Beneficiari indirecţi:- cadrele didactice din învăţământul primar, gimnazial,
liceal, universitar - bibliotecile școlare și cele publice – părinţii - librăriile
locale.

Finanțare AFCN: 79.620,00 lei
Cofinanțare: 27.500,00 lei

CUPRINS

AC T I V I TĂȚ I M U Z E A L E Ș I AC T I V I TĂȚ I P R I V I N D
P R O M O VA R E A C U L T U R I I S C R I S E
OPERE SCRISE, ROMÂNEȘTI, ÎN DIÁSPORA.
OPORTUNITĂȚI DE TRADUCERE

A S O C I A C I Ó N PA R A L A I N T E G R A C I Ó N
C U LT U R A L , P R O F E S I O N A L Y S O C I A L

În cadrul acestui proiect s-a realizat un dialog intercultural între scriitorii
români din diaspora și editorii din comunitatea Valenciana. Acesta a
reușit să dezvolte sensul responsabilității sociale a scriitorului român în
societatea în care activează și să inducă respectul principiului egalității
în comportamentul cotidian. Proiectul a avut drept scop îndrumarea
editorilor spanioli în a promova cartea românească, în a asimila o
deschidere culturală în perspectivă, punând accent pe păstrarea și
transmiterea corectă a culturii românești, dar și pe schimbul intercultural.
Prin acest dialog s-a urmărit mărirea numarului de cărți românești în
librăriile spaniole și stârnirea interesului traducatorilor spanioli pentru
operele scrise în limba română.
Principalele activități ale proiectului au fost: prezentări de carte,
workshop-uri cu scriitori, editori straini și români, mese rotunde. Printre
activitățile interactive s-au numărat citirea și prezentarea unor fragmente
de carte cu traducere în limba spaniolă.
S-a stabilit ca împreună cu Biblioteca publică din Valencia, să se puna
bazele unui proiect pentru amenajarea unor spații pentru standuri
dedícate special literaturii și traducerilor românești.
Festivitatea de deschidere a avut loc pe data de 14 august 2014 și s-a
desfășurat în sala Bibliotecii publice din Valencia.
Activitatile proiectului s-au desfășurat din 14 august până la data de 18
octombrie 2014.

Finanțare AFCN: 77.500 lei
Cofinanțare: 9.000 lei

CUPRINS

AC T I V I TĂȚ I M U Z E A L E Ș I AC T I V I TĂȚ I P R I V I N D
P R O M O VA R E A C U L T U R I I S C R I S E
LITERATURA SCRISĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, ÎN EXIL – PARTE INTEGRANTĂ
DIN LITERATURA ROMÂNĂ

A S O C I AȚ I A T O U S P O U R L ’ E U R O P E

Proiectul si-a propus promovarea operelor românești scrise în Franța din
perioada pașoptistă și până în prezent. A încurajat păstrarea și promovarea
spiritului comunităţii românești în diaspora și perpetuarea operelor scrise
prin contactul direct între generaţii diferite și prin învăţarea și consolidarea
unor cunoștinţe în mod interactiv. Când este evocată în Franţa cultura
și literatura română, trei nume se impun automat : Ionescu, Eliade și
Cioran, nume pe care le-am adus în fata publicului tânăr francez dar și
în fața publicului românesc din diaspora. Dincolo de Ionescu, Eliade,
Cioran, numeroase alte nume românești au intrat în conștiinţa culturală
a francezilor, însă puțini își amintesc de originile lor : Gherasim Luca,
Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Issidor Issou, Benjamin Fondane sunt cei care
au marcat dadaismul si alte curente literare „revoluţionare”. Principalele
activități ale proiectului: Conferința „Literatura scrisă în limba română
„în exil» – parte integrantă din literatura română”. Prezentări de carte,
Activități interactive – citirea și prezentarea unor fragmente de carte cu
traducere în limba franceză workshopuri - Caiete de dor – corespondență
din exil - Din istoria exilului românesc, cuprinzând corespondenţa anilor
1946-1950.
Proiectul desfășurat la Paris a urmărit să readucă în prim-plan operele
scrise românești de la perioada pașoptistă și până astăzi , să evidenţieze
coordonatele vieții sociale, economice, politice, culturale ale acestei
perioade. Proiectul a condus la favorizarea accesului la cultură, care este
un factor principal de coeziune socială și semn al consolidării identităţii
culturale în procesul integrării europene.

Finanțare AFCN: 77.200,00 lei
Cofinanțare: 9.900,00 lei

CUPRINS

AC T I V I TĂȚ I M U Z E A L E Ș I AC T I V I TĂȚ I P R I V I N D
P R O M O VA R E A C U L T U R I I S C R I S E
PROMOVAREA LITERATURII PENTRU COPII

A S O C I AȚ I A C E TĂȚ E N I L O R
EUROPEI DE EST

Prin „Promovarea literaturii pentru copii” am organizat un spațiu de schimb
cultural având ca obiectiv jocurile și tradițiile românești prin intermediul
copiilor emigranți. Prin acest proiect am acordat importanță identității noastre
culturale, prin intermediul copiilor de origine română aflați în comunitate, în
Germania. Acțiunile care s-au realizat în cadrul proiectului au cuprins obiceiuri,
tradiții, povești și jocuri românești și s-au desfășurat într-un spațiu exclusiv
românesc, care a facilitat intrarea în contact, în afara mediului școlar german,
cu alți copii români, contribuind la păstrarea și învățarea limbii și folclorului
românesc. Acțiunile care s-au desfășurat în cadrul acestui proiect au fost: A.
Obiceiuri și tradiții românești - Acesta activitate s-a derulat pe parcursul a 3

zile pe săptămână timp de 2 săptămâni și au cuprins: crearea unor obiecte
tradiționale (mărțisor, sorcovă , etc. ), predarea de către personal calificat
în domeniu, a unor cursuri, pe categorii de vârstă, de olărit, tricotaj, cusut
tradițional, cioplit în lemn, jocuri cu lut, respectând materialele adecvate
pe fiecare etapă de vârstă (materiale inofensive, etc ) și supraveghere
calificată în fiecare activitate. B. Jocuri românești: activitate desfășurată pe
parcursul a 3 zile pe săptămână timp de 2 săptămâni au cuprins: Activități
în aer liber, jocuri românești, jocuri creative pentru cunoașterea istoriei
și culturii românești, jocuri de schimb cultural și comparare a obiceiurilor
și tradițiilor. C. Povești românești: activitate desfășurată pe parcursul a 3
zile pe săptămână timp de 2 săptămâni a cuprins: Citirea și prezentarea
poveștilor clasice românești, într-o formă atractivă (marionete, teatru;
etc.). În cadrul acestei activități s-a creat o mini-bibliotecă unde s-a dat
posibilitatea copiilor să facă schimb de cărți de povești românești și
germane între ei. La sfârșitul acestor activități s-a realizat un concurs pe
vârste pentru anumite domenii cum sunt: 6-9 ani: concurs de povești
despre tradițiile și obiceiurile românești, în limba română; 9-12 ani concurs
de poezie în limba română. Concursurile s-au încheiat cu decernarea de
premii pe fiecare categorie, festivitate ce a marcat și închiderea proiectului.

Finanțare AFCN: 77.213,00 lei
Cofinanțare: 9.610,00 lei

CUPRINS

AC T I V I TĂȚ I M U Z E A L E Ș I AC T I V I TĂȚ I P R I V I N D
P R O M O VA R E A C U L T U R I I S C R I S E
TNCP / MARATONUL DE POEZIE ȘI JAZZ

E u r o C u l t u rA r t

TNCP / Maratonul de Poezie și Jazz este un program de promovare a culturii
scrise, în special a unui gen de nișă: Poezia. De câţiva ani, TNCP (Târgul Naţional
al Cărţii de Poezie) și Maratonul de Poezie și Jazz sunt organizate în zilele
apropiate evenimentului european - Noaptea Europeană a Muzeelor. Anul
acesta, programul s-a desfășurat între 14 și 18 mai 2014, pe esplanada și în sălile
Muzeului Naţional al Literaturii Române din București, precum și în următoarele
locaţii: Biblioteca Metropolitană București, Clubul La Scena și Librăria Bastilia.
TNCP /Maratonul de Poezie și Jazz s-au constituit într-un spaţiu interactiv de
lecturi publice și de promovare a cărţii de poezie, a bluesului și jazzului, cu
următoarele puncte de interes: -Pavilionul de Carte de Poezie, Blues și Jazz,

unde au fost prezentate, vândute și lansate cărţi, CD-uri, audiobookuri de poezie, blues și jazz, precum și reviste de specialitate care sunt
dedicate acestor genuri de nișă (fără taxe de participare pentru editori
sau poeţi/artiști). Au lansat cărţi de poezie, printre alţii, Viorel Mureșan,
Daniel Bănulescu, Pavel Șușară, Nicolae Oprea, Ioan Es Pop, Marian
Drăghici, Denisa Mirena Pișcu, Nicolae Prelipceanu, Radu Vancu, Matei
Vișniec, Andrei Mocuţa, Dan Sociu, Daniel Pișcu, Gelu Vlașin,Ionuţ
Bogdan Ștefănescu, Valeriu Mircea Popa, Iulia Pană, Ioana Nicolaie(lista
se va actualiza). - Tribuna Poeziei, unde au avut loc dezbateri și polemici
cordiale publice cu următoarele teme: creșterea și descreșterea publicului
de poezie, drepturile poeţilor, distribuţia și promovarea culturii scrise vii,
metode inovative pentru seducerea publicului de carte, educaţia și terapia
prin poezie și atelierele de scriere creativă, poezia și proza facebook.
Aceste dezbateri au fost moderate de acad. Nicolae Manolescu, acad.
Eugen Simion, Bianca Burţa-Cernat, Ioan Bogdan Lefter, Florin Iaru și
Bogdan Ghiu; - Gala Poezie de 10! Cele mai bune cărţi de poezie ale anului
2013; - Cafeneaua de Poezie – lecturi și recitaluri de poezie, pe terasa
și în cafeneaua Muzeului Naţional al Literaturii Române din București,
precum și în Club La Scena; O secţiune a fost dedicată debutanţilor cu
cărţi de poezie din ultimii ani. - Maratonul de Poezie și Jazz, difuzat în
fiecare an de Radio România Cultural, marchează prin poezie, blues și jazz
Noaptea Europeană a Muzeelor (17 mai 2014), cu un program ce cuprinde
nume importante din generaţii și geografii literare diferite. Maratonul de
Poezie și Jazz promovează cele mai importante voci ale poeziei române
contemporane, valori culturale naţionale

Finanțare AFCN: 80.000,00 lei
Cofinanțare: 18.400,00 lei

CUPRINS

AC T I V I TĂȚ I M U Z E A L E Ș I AC T I V I TĂȚ I P R I V I N D
P R O M O VA R E A C U L T U R I I S C R I S E
NOAPTEA MUZEELOR 2014.
ACEEAȘI NOAPTE, SCENARII DIFERITE

R E Ț E U A N AȚ I O N A L Ă A M U Z E E L O R
DIN ROMÂNIA

Noaptea Muzeelor este un brand cultural de succes inițiat de Ministerul
Culturii și Comunicării din Franța (a 10-a ediție s-a desfășurat pe 17
mai 2014). RNMR este partener oficial în România al evenimentului și a
gândit anual o serie de acțiuni și mobilizări de evenimente inovative și
participative sub forma unor circuite urbane, în marile orașe ale țării,
la care, alături de muzeele locale, să se branșeze și alte galerii de artă,
biblioteci, centre și studiouri de creație, promotori de evenimente
culturale, unele dintre cele mai non-conformiste și mai sofisticate. De
asemenea, împreună cu actorii implicați pretutindeni în țară, proiectul
propune noi scenarii și circuite, cum este cazul Timișoarei, ca un dialog
cât o competiție culturală cu orașul Cluj-Napoca, în calitate de candidate
oficiale la statutul de Capitală Culturală Europeană 2021, având ca
‘moderator’ Bucureștiul. În mod concret, pentru acest an RNMR a introdus
Timișoara în sistemul de circuit urban al Nopții Muzeelor și i-a acordat
asistență pentru procesul de înțelegere a filozofiei unui astfel de circuit și
metode de maturizare a acestuia prin organizarea de acțiuni și evenimente
inovatoare, experimente și surprize artistice, spații de delectare culturală
sub forma unor ‘camere’ de lounge urban. Fiecare dintre aceste trei
circuite urbane au fost condimentate cu suport logistic și infrastructură
de acces acordate publicului, inclusiv de transport public, materiale de
promovare și de ghidaj urban către locațiile implicate, în format digital
(aplicații smartphone și iPod, hărți online) și fizic.

Finanțare AFCN: 65.000,00 lei
Cofinanțare: 21.300,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Connected.
Despre viitor, orașe și oameni

Obiectivul proiectului „Connected. Despre viitor, orașe și oameni”
a fost realizarea unei colecții digitale de date (imagini, diagrame,
texte de sinteză etc.) despre organizaţii și iniţiativele cercetate,
exemplele recente de bună practică (poate fi consultată la cerere
adresată asociației Zeppelin - pentru programe de cercetare
academică, studii interdisciplinare pe tema proiectului, alte studii
care țin de activism urban și noi tehnologii etc).
Proiectul a avut o expoziţie conţinând o prezentare critică a
fenomenului, o selecţie critică a studiilor de caz (Muzeul Naţional
de Artă Contemporană, București, 01.10 - 12.11.2014). Participanti
la vernisaj au fost arhitecţi, artiști, scriitori, jurnaliști, reprezentanţi
ai organizaţiilor culturale, ambasadelor străine și sectorului
nonguvernamental, oficialităţilor din administraţia publică, top
managementului companiilor din industriile conexe.
Asociația a organizat o conferinţă internaţională și o masă rotundă,
la Muzeul Naţional de Artă Contemporană, București, 11.11.2014.
Asociația Zeppelin a realizat cu acestă ocazie o cercetare
multidisciplinară și a fost preocupată de definirea unor metode
de intervenție cu valoare de model - facută publică prin toate
livrabilele proiectului (expoziție, masă rotundă, broșură dedicată,
publicații asociate - respectiv website citiesandpeople.eu, pagină
facebook etc.)

A S O C I AȚ I A Z E P P E L I N
Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 29.000 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Platforma X

A S O C I AȚ I A 4 C U LT U R E
Artiști: 100ideas + Collective East (RO), Delia Andrieș (RO), Lola Bezemer (NL), Elena
Copuzeanu & Emilian Săvescu (RO), Łucja Grodzicka (PL/UK), Oana Ionel (RO),
Marius Jurca (RO) și Livia Mateiaș (RO).
WASP — Working Art Space And Production vă invită duminică, 14 septembrie 2014,
ora 19:00, la vernisajul expoziției Platforma X, cel mai nou program internațional de
rezidențe artistice pentru cercetarea și producția de proiecte interactive, new și transmedia din București.

Selectați în urma unui concurs de proiecte, 12 artiști tineri din
București, Timișoara, Amsterdam și Londra, cu backgrounduri variate, de la arhitectură și pictură până la performance sau
programare, au avut timp de o lună ocazia de a explora și de a
dezvolta instalații individuale sau de grup la WASP, în regim de
mentorship, coordonați de Marilena Preda-Sânc, Ciprian Ciuclea,
Jan Eugen și Cosmina Chituc.
Lăsând în urmă lumea instituționalizată a artei, proiectul este un
manifest de creativitate și inovație a noii generații. Platforma X
încurajează perspectiva spațiului în continuă mișcare și transformare
și urmărește tema reimaginării/reconfigurării perimetrului
expozițional din cadrul WASP. Cele opt proiecte expuse în 2014
caută să stârnească curiozitatea, să se joace cu posibilitățile de
percepție și să creeze o dezorientare deliberată.
Rezultatul final este coagulat de Olivia Nițiș, unul dintre cei mai
apreciați curatori de artă din România la momentul actual: “WASP
este un spațiu de producție, însă rezultatul final nu este doar
susținerea financiară a unor proiecte individuale reunite într-o
expoziție de grup. Șansa la dialog, la întâlnirile cu alte tipuri
de gândire pentru tânăra generație și nu numai, este rară și
fundamentală, având în vedere că în ciuda orgoliilor personale
artistul contemporan este forțat să se plaseze în permanență și în
afara sa, să țină seama de contexte și de poziția în care se află.
Expoziția realizată în urma programului internațional de rezidențe
în sistem de mentorat Platforma X propune un traseu printr-un
conținut multimedia interactiv coordonat de limitele spațiului și
mișcării. Prelucrarea și programarea digitală au produs instalații
video și de sunet de la realități concrete, precum investigația
socială, până la imaginea artificială. Anumite intervenții în
spațiu au rolul de redefinire a granițelor de mișcare, pecepție și
interpretare.”
Finanțare AFCN: 69.000 lei
Cofinanțare: 32.600

CUPRINS

ARTE VIZUALE

SIMULTAN FESTIVAL 2014
Ediție aniversară – 10 ani

A S O C I AȚ I A S I M U LTA N

Festivalul SIMULTAN a abordat pe parcursul desfășurării lui noi
estetici contemporane, artă video de factură contemporană și o
serie de evenimente live în care unele teme și metode au fost:
1.eclectismul stilistic (Franck Vigroux), 2. relația dintre om și mașină
sau reciclarea (Xavier Van Wersch), 3.abordarea improvizațională
a producției muzicale in condiții tehnice limitate și în plină cenzură
comunistă și relevanța tehnicilor alternative sau perimate in
contextul de azi (Rodion G.A.) 4. lirismul sec, digital, elegiac al
bursei (proiectul ‚Sirens’ de Novi_sad & Ryoichi Kurokawa ), 5.
fuziunea instrumentelor acustice si electronice (Soare Staniol),
6. cinema-ul expandat la microscop și endoscop (proiectul
‚Peoplemeter’ de Incredible Bob & WoO ), 7. colajul jovial de
sunete inregistrate live (Toktek),8. augmentarea sculpturala a unui
performance folosind lumini și fum intr-un sens contemporan
(Lumisokea), 9. variabilitatea formei de prezentare și a relației cu
publicul (The Erasers).
În timpul festivalului s-a desfășurat workshopul ‹Kids Cobra› susținut
de echipa Staalplaat Soundsystem care a oferit oportunitatea
participantilor de a lucra împreună și de a crea instrumente
muzicale din electrocasnice reciclate. Aceste instrumente au fost
prezentate doua zi in cadrul unui performance.
Deschiderea festivalului a avut loc la Casa Artelor cu expoziția
retrospectivă „10 ani Simultan Festival”, ocazie cu care s-a creat o
instalație din pachetele trimise de participanți începând cu prima
ediție a festivalului, unde au avut loc proiecții video din arhivă.
În sala StudioArt a avut loc prezentarea și proiecția unui film de lung
metraj
și o selecție de artă video de la OODAAQ FESTIVAL din Franta.
Festivalul s-a desfășurat la Timișoara în perioada 8-11 octombrie
2014, la Sinoagoga din Cetate si la Casa Artelor.

Finanțare AFCN: 66.500 lei
Cofinanțare: 65.700 lei lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Feed Me! - Proiect de artă multimedia

A S O C I AȚ I A C U LT U R A L Ă N E OA R T
ROMÂNIA

Vernisajul expoziției „Feed Me” a coincis cu evenimentul cultural
Noaptea Albă a Galeriilor. Două momente importante marcate în
cadrul proiectului au fost Seminarul „Instalații interactive itinerante”
și Conferința de specialitate „Instalația și instituțiile publice”.
„FEED ME!” este primul proiect interactiv de artă multimedia al
artiștilor Marilena Oprescu Singer (The Saint Machine) si Radu Pop
(Noper), ce se axează pe aspectul interactiv și explorează relația
de inter-dependență dintre lucrarea de artă și publicul său. Scopul
proiectului a fost de educare a publicului în artele multimedia, și a-l
familiariza cu o componentă interactivă, în care publicul contribuie
la definirea produsului artistic. Acest lucru a fost realizat în fiecare zi
a expoziției, în care publicul a fost liber să interacționeze, dar și prin
organizarea unui seminar și a unei conferințe dedicate atât publicului
larg și celui de specialitate.
Întreaga expoziție „Feed Me!” a fost conținută de lucrarea artistei
Marilena Oprescu Singer: o capsulă senzorială în forma unui urias
cocon, denumit „Womb of Tra”, care își înghite vizitatorii și se
hrănește cu energia lor fizică pentru a exista.
Lucrarea artistului Radu Pop este o instalație video interactivă
compusă din șapte animații high definition.
Expoziția s-a derulat în perioada 23 mai – 6 iunie, la galeria de arta
contemporană și design, Galateca din București.
În perioada următoare s-a demarat realizarea planului de itinerare a
expoziției, în concordanță cu stadiul discuțiilor demarate de artiștii
semnatari ai expoziției cu diferite instituții de cultură din țară și
străinătate.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 26.800 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Orașul la pas - Cultura ca factor de transformare

F E D E R AȚ I A S H A R E C L U J – N A P O C A

HACKATHON CLUJ, concursul de aplicații mobile s-a desfășurat în
piața de programatori-oferte-startups fiind în dezvoltare continuă
în Cluj Napoca. Astfel au fost desemnate aplicații câștigătoare care
urmează să fie publice pe noul site al Capitalei Europene de Tineret
– Evenimentul Deceniului în România.
Poate unul dintre cele mai importante rezultate ale acestui concurs a
fost aplicația „POCKET GUIDE CLUJ”, unde turiștii au avut ocazia să
experimenteze tururi ghidate AUDIO direct de pe smartphone.
FORUM – ARTA ÎN SPAȚIUL PUBLIC – acest forum alături de
atelierele de creație urbană au avut un impact asupra publicului,
autorităților locale, studenților de la arhitectură, arte și design.
TRASEE ALTERNATIVE, – constituirea acestora s-a desfășurat
conform planului iar comunitatea tururilor ghidate gratuite și a
Centrelor de Informare Turistică au decis să preia din acestea și să le
publice în oferta gratuită pentru turiști.

Finanțare AFCN: 75.600,00 lei
Contribuția proprie: 9.700,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Arta Brâncovenească

A S O C I A Ț I A S A L VA Ț I C U L T U R A

Obiectivele generaleîndeplinite ale proiectului „Arta
brâncovenească” au fost:
- promovarea culturii valoroase din România prin aducerea în atenţie
a artei brâncovenești și a artei contemporane care are ca sursă de
inspiraţie arta brâncovenească și faptele Sfinţilor Brâncoveni
- deschiderea evenimentului către cât mai multe categorii de public
(atât cel specializat cât și publicul mai puţin cunoscător)
- încurajarea tinerilor studenţi, masteranzi și doctoranzi de la
unităţile de învăţământ superior de arte și teologie din ţară să se
apropie și mai mult de domeniul artei sacre
- sprijinirea și promovarea iconarilor în activitatea lor, prin aducerea
în atenţia publicului a unui exemplu de succes
- acoperirea unei nevoi naţionale de aducere în prim plan a artei
brâncovenești și a celei dedicate Sfinţilor Martiri Brâncoveni
Obiectivele specifice îndeplinite:
- realizarea unei expoziţii cu lucrări de artă sacră
- susţinerea unui recital de poezie semnată de Ioan Alexandru,
declarat iubitor al Sfinţilor Martiri Brâncoveni
- promovarea evenimentului în rândul unităţilor de învăţământ
superior de arte și de teologie din ţară
- susţinerea unui recital de poezie semnată de Ioan Alexandru
destinat unui public format din oameni de cultură, iubitor de frumos,
care a luat contact cu întregul proiect prin prezenţa la recital
- participarea la vernisajul expoziţiei a unui număr de 50-70 de
persoane
- organizarea unui concurs de artă sacră pentru studenţii, masteranzii
și doctoranzii de la instituţiile de învăţământ superior de arte și
teologie care s-au înscris cu lucrări inspirate din versurile unei poezii
de Ioan Alexandru închinate Sfinţilor Brâncoveni

Finanțare AFCN: 79.827,00 lei
Contribuția proprie: 29.000,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Diversitate Urbană

A S O C I AȚ I A C U N OA Ș T E - Ț I D R E P T U R I L E

Proiectul „Diversitate Urbană” și-a propus redarea Bucureștiului
nu prin delimitări zonale, ci prin crearea unor trasee culturale
specifice și definitorii pentru fiecare sector în parte. Proiectul
a urmărit redarea prin imagini a Bucureștiului, spaţiu în care
convieţuiesc armonios nu doar comunităţi etnice, ci și trecut și
prezent, artă veche și nouă, toate acestea fiind elemente definitorii
pentru componenta culturală a mediului urban în care trăim. Prin
intermediul proiectului s-a încercat aducerea în atenţia opiniei
publice a unui anumit mod de raportare, o abordare specifică a
aspectelor culturale, o definiţie a Bucureștiului așa cum reiese prin
intermediului obiectivelor fotografice manipulate de 20 de tineri
liceeni. Proiectul a urmărit consolidarea relaţiei dintre tineri și spaţiul
urban în care trăiesc prin descoperirea și definirea unităţilor orașului
ca spaţii culturale cu o istorie și o evoluţie particulare. Activități:
recrutarea tinerilor cu rol în colectarea informaţiei vizuale;
asigurarea trainingului foto; desfășurarea terenului pentru colectarea
informaţiilor; selectarea informaţiilor foto relevante și tipărirea
acestora pentru realizarea expoziţiilor; elaborarea și distribuirea
catalogului foto pe suport CD.

Finanțare AFCN: 79.814,00 lei
Contribuția proprie: 28.000,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Arta contemporană în spațiul public

F U N DAȚ I A C A S A Î N G E R I L O R

Proiectul a propus o alternativă la sculptura de for public existentă,
al cărei limbaj și imagine plastică au rămas ancorate în trecut.
Monumentele actuale vizeză prea mult trecutul și sunt prea puțin
ofertante pentru un public ce are nevoie de o artă cu care poate
interacționa, de care nu mai este separat printr-un soclu ce-i
plasează pe cei doi (operă de artă-privitor) pe planuri diferite.
De aceea proiectul a propus amplasarea unor lucrări de artă în
spații pietonale și, în acord cu dinamica contemporană, a propus
o intervenție temporară. Proiectul „Arta contemporana în spatiul
public” a propus lărgirea domeniului sculpturii, o lărgire a tematicii
și a modului de exprimare actual din acest domeniu. Proiectul a
oferit, prin lansarea unui apel de lucrări deschis tuturor artiștilor,
posibilitatea artiștilor tineri de a se manifesta în spațiul public, un
loc de manifestare artistică destinat cu precădere artiștilor maturi.
De asemenea proiectul a încurajat folosirea unor tehnici și materiale
noi specifice sculpturii contemporane, dar rar abordate de arta de
for public românească. Proiectul a venit în întâmpinarea nevoii
publicului de a se regăsi în imaginea orașului, de a locui într-un oraș
populat cu opere de artă ce propun subiecte care i se adresează,
aducând în discuție problemele societății contemporane, și nu doar
comemorrarea sau glorificarea personalităților și momentelor din
trecut.

Finanțare AFCN: 79.516,00 lei
Contribuția proprie: 30.000,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Transilvania Talent Lab, ediția a III-a

A S O C I A Ț I A P E N T R U P R O M O VA R E A
FILMULUI ROMÂNESC

Timp de 5 zile 18 oameni pasionaţi de film și new media au parcurs toate etapele
realizării unui film și unui eveniment cultural în sfera cinematografică. Ei au participat
la seminarii și masterclass-uri despre regie, scenariu, imagine, sunet, montaj,
producţie, crowdfunding, marketing, distribuţie sau strategii de festival și au avut
șansa de a discuta proiectele lor concrete cu specialiști renumiţi din industria filmului,
români și străini. Transilvania Talent Lab este structurat în 3 MODULE de lucru,
adresate tuturor participanţilor, indiferent de domeniul din care provin.

Modul 1: DEZVOLTARE - Dezvoltarea unui proiect cinematografic
sau crossmedia În cadrul seminariilor, întîlnirilor și masterclass-urilor
dedicate acestui modul, participanţii au putut să asimilieze informaţii
și cunoștinţe despre scenaristică și dezvolatrea unui proiect
cinematografic sau crossmedia. De asemenea, au fost aprofundaţi
și asimilaţi termeni precum „pitching de proiect” și au fost discutate
modalităţile prin care proiectele cinematografice/crossmedia (fie ele
filme, sau evenimente) pot dobândi finanţare.
Modul 2: PRODUCŢIE - Producerea unui proiect cinematografic/
crossmedia sau a unui eveniment Toţi cei 18 participanţi au asistat la
discuţii, întâlniri, studii de caz cu profesioniști din domenii precum
producţie, regie, imagine, sunet, montaj, creatori de coloane
sonore, precum și din sfera managementului cultural - organizatori
de evenimente cinematografice importante (în ţară și străinătate).
Alături de experţii invitaţi în cadrul Transilvania Talent Lab,
participanţii au putut să parcurgă diferite etape din producţia unui
proiect cinematografic – un film sau un eveniment.
Modul 3: MARKETING ȘI DISTRIBUŢIE Cel de-al treilea și
ultim modul al programului Transilvania Talent Lab a adus în
faţa participanţilor o serie de profesioniști din zona festivalieră
(organizatori de mari evenimente în domeniu), zona de distribuţie
și vânzare a filmelor sau oameni care au testat cu reușită metoda
„crowdfunding”-ului. Prin prisma seminariilor s-a perceput și
aprofundat înţelegerea modului în care toate aceste „laturi” diverse
din domeniul cinematografic (parcurse de la ideea unui proiect până
la finalizarea lui) se interesctează firesc și necesar, devenind absolut
vitală cunoașterea tuturor. Această structură a rezultat în urma
analizării de către Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc
și a partenerului său în acest proiect, Asociația Control N a nevoilor
tinerilor profesioniști, identificate în urma feedback-ului obținut cu
ocazia diverselor proiecte desfășurate în domeniul artelor vizuale.
Finanțare AFCN: 80.000,00 lei
Contribuția proprie: 94.880,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Pictori în Europa

A S O C I AȚ I A T O U S P O U E L ’ E U R O P E

Proiectul și-a propus comemorarea pictorului român Nicolae
Grigorescu, evidențierea schimburilor culturale permanente dintre
români și francezi și analiza îndeaproape a influenței mediului
cultural francez asupra pictorilor români. Pentru reînnoirea unei
tradiţii culturale de secole, pentru educarea și formarea tinerei
generaţii este necesară intensificarea și susţinerea schimburilor
culturale și în noul context european. În cadrul proiectului au
avut loc activitati culturale care au evidențiat și valorificat aceste
schimburi culturale cum ar fi : workshopuri, expoziții digitale, mese
rotunde , întâlniri cu profesioniști din lumea artei și pictori români
din regiunea pariziană.
Acest proiect a oferit prilejul tinerilor artiști de a dobândi
cunoștinte în domeniul culturii în general și a culturii proprii în
particular, inclusiv în ceea ce privește impactul acesteia asupra
comportamentelor artiștilor și grupurilor culturale. Odată cu
această conștientizare, se urmărește deprinderea capacităţii de
a relativiza perspectivele și punctele de vedere, precum și de a
dezvolta abilităţi de comunicare cu ceilalţi. Orice cultură este în
permanentă schimbare datorită permeabilităţii sale la influenţe din
exterior. Prin urmare, inevitabil , arta (pictura) românească creată în
mediul francez este impregnată sau influențată de această cultură.
Prin asumarea ideii de dinamică permanentă a oricărei culturi,
prejudecăţile de tip esenţialist se diminuează și stereotipurile rigide
devin mai vulnerabile și mai ușor de demontat, facilitând o mai bună
integrare a artiștilor români în comunitatea culturală franceză.

Finanțare AFCN: 75.200,00 lei
Contribuție proprie: 8.900,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
„EducaTIFF 2014 – platforma educațională” este un proiect
cultural de anvergură, o intervenție culturală pentru schimbarea
mentalităților. EducaTIFF este o inițiativă prin care se pune în
valoare importanța cinematografiei ca bun cultural în viața socială.
Prin EducaTIFF sunt promovate formele de dialog intercultural,
educația și dezvoltarea audienței, prin organizarea de seminarii
susținute de traineri străini, care împărtășesc publicului român
din experiența lor vasta în domeniul educației cinematografice.
Educația cinematografică stimulează învățarea și percepția critică,
analizele și dezbaterile asupra emoțiilor și topicilor stârnite de filme.
De asemenea, prin educația cinematografică, copiii și tinerii devin
capabili să folosească filmul ca sprijin al propriei creativități, iar
industria filmului trebuie să le respecte opiniile.

Finanțare AFCN: 65.000,00 lei
Contribuția proprie: 65.000,00 lei

EDUCATIFF 2014
platforma educațională

A S O C I A Ț I A P E N T R U P R O M O VA R E A
FILMULUI ROMÂNESC

CUPRINS

ARTE VIZUALE
OCUPAȚII STRĂVECHI – Ceramică neagră de Marginea,
moștenire dacică

A S O C I A C I O N PA R A L A I N T E G R A C I O N
C U LT U R A L , P R O F E S S I O N A L Y S O C I A L

Proiectul a urmărit punerea în valoare a ocupațiilor străvechi ce înca
se practică în România , în special a olăritului . Urmărirea acestui
meștesug în timp și spațiu poate fi o preocupare extraordinar de
placută pentru iubitorii de tradiții și meșteșuguri din comunitatea
Valenciana , dar și un punct de plecare spre a cunoaște mult mai
mult despre tradițiile noastre. Unicitatea ceramicii de Marginea pe
plan internaţional, care este dată de culoarea neagră rezultată în
urma arderii precum și modelarea unor forme specifice tradiţionale,
creează prilejul construirii, prin acest proiect , a unei frumoase cărți
de vizită pentru România în spațiul european. Având în vedere
modalitatea străveche de prelucrare și faptul că ea se mai întâlnește
astăzi numai în atelierele de olărit de la Marginea, jud. Suceava,
este oportună promovarea la nivel internațional a acestui obicei
străvechi. Proiectul a cuprins o campanie de pregătire / promovare
- desfășurată în perioada mai – iunie 2014 , urmată de deschiderea
activităților începând cu 4 iulie până la data de 31 august 2014.
Principalele activități au fost:
Festivitate de deschidere;
Workshop-uri și mese rotunde, realizate împreună cu „Museo
Nacional de Cerámica González Martí” cu temele: Unicitatea
ceramicii de Marginea pe plan internaţional, ocupații străvechi și
moștenirea Dacică; Identificarea și promovarea intereselor comune
– tradiție în ceramică; Conservarea și valorificarea artei tradiționale;
Metode de prelucrare a lutului unice în România;
Expoziție de ceramică de Marginea;
Vizualizarea unor documentare de olărit, specifice României,
traduse în limba spaniolă;
Festivitate de închidere a proiectului.

Finanțare AFCN: 76.235,00 lei
Contribuția proprie: 9.150,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
DOBROGEA – DIVERSITATE ETNOCULTURALĂ ȘI
INTERACŢIUNE SOCIALĂ PRIN PICTURĂ

A S O C I AȚ I A R O B I Z A R T

Proiectul a avut ca scop redarea prin pictură a diversităţii culturale
și a dialogului cultural din Dobrogea, recunoscută ca fiind zona cu
cel mai bogat mozaic etnic din România și model de interculturalitate
pentru celelalte zone geografice ale ţării, aici existând un model
de relaţionare care ar putea fi preluat pentru replicare în celelalte
regiuni unde există o convieţuire interetnică.
Proiectul cultural s-a desfășurat în localitatea Eforie Nord, judeţul
Constanţa, în perioada 2-10 septembrie 2014, la el participând elevi
cu vârsta între 15 și 18 ani, filiera vocaţională, profilul arte vizuale,
de la Liceul de Artă “Nicolae Tonitza” și Liceul de Artă “Dimitrie
Paciurea”, ambele din București. Selecţia elevilor a fost efectuată pe
baza rezultatelor școlare în domeniu și a portofoliului de lucrări.
Aceștia au aprofundat pictura printr-o serie de ateliere de lucru în
aer liber, care s-au derulat în locaţii diferite din Dobrogea cu scopul
de a transpune prin pictură mozaicul etnic dobrogean.
Pe 14 noiembrie, de Ziua Dobrogei, tinerii au expus o selecţie de
lucrări dintre cele create în cadrul taberei, la Centru Cultural “Yunus
Emre” din municipul Constanţa, partener al proiectului. Această
expoziţie, care reprezintă debutul artistic al tinerilor participanţi
la tabără, prezintă, publicului constănţean, Dobrogea ca model de
convieţuire interetnică și interculturală pentru români, turci, tătari,
ruși-lipoveni, romi, greci și armeni.

Finanțare AFCN: 72.332,00 lei
Contribuția proprie: 8.180,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Constantin Brâncovenu și Târgoviștea

S O C I E TAT E A A R H I T E C Ț I L O R D I N
J U D E Ț U L DÂ M B OV I ȚA - S A D

Actiunile specifice din cadrul proiectului cultural au fost legate de
deplasarea pentru studii – a colectivului de proiect, a unui grup
de arhitecți stagiari din județul Dâmbovița și a unui grup de elevi
de liceu cu performanțe în domeniul istoriei– pe un traseu numit
„Pe urmele lui Constantin Brâncoveanu”. La sfârșitul deplasării s-a
propus elevilor de liceu realizarea unui eseu cu tema „Mamu –
mama și mănăstirea”. Eseul a fost tradus în limba engleză și anexat la
ghidul bilingv „Pe urmele lui Constantin Brâncoveanu”.
După efectuarea acestei deplasări, colectivul de proiect a trecut
la adunarea datelor pentru conceperea de lucrări ce urmau a fi
tipărite. Cele două concursuri au fost:
1. amenajarea incintei Palatului de la Potlogi, 2. reconversia unor
centrale termice dezafectate din municipiul Târgoviște.
Produsele proiectului: „Ghid de bune practici în zone protejate” și
„Ghidul Turistic Cultural - Pe urmele lui Constantin Brâncoveanu”
au fost distribuite primăriilor din județul Dâmbovița și arhitecților
din județul Dâmbovița iar broșura „Constantin Brâncoveanu și
Târgoviștea” a fost distribuită - Consiliul Judetean Dâmbovița,
Consiliul Județean Argeș, Consiliul Județean Vâlcea, Consiliul
Județean Prahova, Consiliului Județean Olt, Consiliului Județean
Buzău, Consiliului Județean Gorj, Primăria Târgoviște, Arhiepiscopia
Târgoviștei, Direcția pentru Cultură Dâmbovița, Complexul Național
Muzeal Curtea Domnească , Liceul de arte „Bălașa Doamna” din
Târgoviște.

Finanțare AFCN: 79.000 lei
Cofinanțare: 18.000 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Scopul proiectului Noaptea albă a creatorilor și designerilor de
produs , inițiat de Asociaţia Atelierul de Creaţie este valorizarea
produselor de autor și create de designerii din România prin
organizarea evenimentelor de nișă la nivel naţional.
S-a realizat o selecţie riguroasă a participanţilor, cu standarde
înalte de creativitate și calitate. Dorim să construim astfel în linii
mari comunitatea acestor designeri și creatori de produse unicat la
nivel naţional. Dorim construcția transparentă și obiectivă a unei
comunităţi viabile la nivel naţional a creatorilor și designerilor de
produs, punând accentul pe debut, calitate, încurajarea intervenţiei
culturale și importanţa simbiozei tradiţie-contemporan.
Ediţia de anul acesta a Nopţii albe a creatorilor și designerilor de
produs, s-a desfășurat în lunile septembrie și octombrie în trei
orașe din Romania: București la Institutul Cultural Francez, Chez
Elvire și Cinema Elvira Popescu (20septembrie), Iași la Teatrul Fix (11
octombrie) si Cluj- Napoca ( 25 octombrie).

Finanțare AFCN: 51.100 lei
Cofinanțare: 6.600 lei

Noaptea albă a creatorilor și designerilor de produs

A S O C I AŢ I A AT E L I E R U L D E C R E AŢ I E

CUPRINS

ARTE VIZUALE
București, orașul artelor

A S O C I AȚ I A F I L OZO F I A – D R E G O S T E D E
ÎNȚELEPCIUNE

Obiectivul central al proiectului a fost readucerea în actualitate a
tradiţiei și istoriei Bucureștiului, precum și identificarea și realizarea
unui obiect cu valoare artistică și cu potenţial de obiect –suvenir.
Proiectul a cuprins o serie de evenimente artistice, în care au
fost atrași artiști vizuali din București și din ţară. Evenimentele
s-au completat și s-au susţinut reciproc, pornind de la o viziune
interdisciplinară asupra conceptului de „Suvenir”, de la o abordare
încadrată în sfera artelor vizuale și noile media. Astfel, pentru
identificarea unor repere vizuale susceptibile de a fi transpuse
în „suvenir”, precum și a punctelor de referinţă emblematice ale
capitalei, proiectul a avut la bază expunerea și promovarea a 30
de artiști vizuali, tineri sau deja consacraţi, toţi având preocupări
și lucrări care abordează Bucureștiul ca subiect artistic. Proiectul
s-a adresat artiștilor care au fost invitaţi să propună simboluri, sub
formă de grafică, pictură și obiecte-suvenir. Colecţia de „suveniruri”
realizată de către artiști în scopul proiectului a constituit obiectul
unei expoziţii de artă care a cuprins pictură, fotografie, instalaţie,
obiect. Expoziţia a constituit suma perspectivelor artistice asupra
ideii de suvenir în general și asupra ideii de „suvenir de București”, în
particular. De-a lungul celor 23 de zile de expoziţie, au participat în
jur de 2000 de vizitatori.

Finanțare AFCN: 79.167,00 lei
Cofinanțare: 28.600 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Festivalul artelor vizuale

A S O C I AȚ I A P R I E T E N I I C U LT U R I I R O M Â N E

Proiectul a promovat valorile culturale românești, deschiderea
unei colaborări cu centrele culturale și muzee pariziene. Cultura
română, foarte puțin cunoscută în afara țării, a venit în întâmpinarea
publicului parizian prin căi multiple: teatru, expoziții, conferințe,
ateleire. Acest proiect a încurajat mici artiști aflați la început de
drum și a sprijinit creaţia contemporană în ariile tematice ale artelor
vizuale.
Activități:
5 iulie 2014 - Deschiderea oficială a evenimentului cu conferință de
presă;
4 august 2014 - Vernisajul Expozitiei de fotografie artistică
„Descoperă satele românești”, expozitie deschisă până 15 august
16 – 17 august 2014 - Atelier de pictură pentru copii: „Materiale de
exprimare a imaginatiei populare prin basme și legende”
18 august 2014 - Expozitie digitala culturologic-documentară
„Culorile artei”, expozitie deschisă până în 29 august 2014;
30 August 2014 - Ipostazele absurdului în piese de Eugen Ionescu Piese de teatru Lecția și Cântăreața Cheală.

Finanțare AFCN: 75.514,00 lei
Cofinanțare: 8.900,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Festival de artă românească

A S O C I AȚ I A C E TĂȚ E N I L O R
EUROPEI DE EST

Proiectul a avut scopul de a oferi artiștilor, managerilor, impresarilor străini și români,
în căutare de oportunități de promovare și de noi metode de expresie, posibilitatea
de accesare a unor resurse informaționale naționale și internaţionale. În cadrul
festivalului desfășurat în regiunea pariziană participanții au avut astfel posibilitatea
de a face schimb de idei și experiență în materie de muzică, management artistic,
producție de film, artă contemporană, proiecte expoziţionale și evenimente care au
loc în țările Europei Centrale (Franța, Germania, Luxembourg, Belgia) și România,
toate acestea contribuind la medierea contactului între manageri, artiști și profesioniști
din diverse domenii artistice și de diverse naţionalităţi.

Activitati promovate: integrarea artiștilor debutanți în cercuri
artistice europene, încurajând schimburile de experienţă și idei
între profesioniștii din domeniu, conducând în timp la stabilirea
unor contacte directe și durabile între artiști și manageri culturali.
Ediția aceasta a proiectului a avut loc în două etape. Prima etapă s-a
adresat exclusiv artiștilor selectați și a presupus analiza portofoliilor
acestora și întâlniri tête-à-tête cu profesioniști din domeniul lor
(producători, realizatori, manageri culturali). Cea de-a doua etapă
a proiectului s-a adresat publicului larg printr-un festival unde au
fost puse în evidență lucrări ale artiștilor aleși în proiect. În aceeași
zi au fost organizate întâlniri individuale, cu participarea managerilor
culturali, la care au fost invitaţi toți cei interesati, înscriși în prealabil.
Proiectul s-a desfășurat în regiunea Wesel, un loc renumit pentru
ca se află la intersecția mai multor axe culturale. Parisul este unul
dintre cele mai importante centre culturale și de afaceri din lume
iar influența pe care o exercită în cultură, media, modă, știință, artă,
divertisment și multe alte domenii, contribuie împreună la statutul
pe care-l ocupă ca unul dintre cele mai importante orașe de pe glob.
A fost o oportunitate de a face simțită prezența României în această
regiune prin invitarea artiștilor români, a impresarilor și a managerilor
culturali în această regiune, sau mai bine spus în acest templu al
culurii europene și mondiale. Proiectul și-a propus să rezolve o
problemă de actualitate în Europa în general și în special în regiunea
Wesel, care privește imaginea României și a cetățenilor acesteia.
Organizarea acestei ediții a festivalului a răspuns nevoilor promovării
valorilor culturale în rândul cetățenilor din regiune prin activități de
larg impact care să implice un număr cât mai mare de persoane.

Finanțare AFCN: 75.167, 00lei
Cofinanțare: 10.700,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Un secol de sculptură românească
enciclopedie on-line (N – Z)

F U N DAȚ I A C U LT U R A L Ă M E TA

Fundația Culturală META a desfășurat cea de-a doua etapă a
proiectului Un secol de sculptură românească – enciclopedie
on-line proiect demarat în anul 2013 și implementat cu sprijinul
financiar la AFCN în același an. Fundația Culturală META a avut în
vedere realizarea unei baze de date bilingve și gratuite (sub forma
platformei on-line www.sculpture.ro) reprezintă un element nou pe
scena culturală contemporană românească care se adresează unor
beneficiari reprezentati fie de operatori culturali și specialiști în
domeniu (critici și istorici de artă, cercetători, curatori, colecționari
de artă ș.a.) fie de persoane interesate de arta românească, dar
fără timpul liber necesar pentru a parcurge edițiile tipărite ale
publicațiilor din România aflate în bibliotecile de specialitate din țară.
Echipa a desfășurat o activitate de cercetare cu scopul de a stabili
lista completă și finală de nume de artiști cuprinși în enciclopedie cu
intrări individuale. Pentru toți aceștia s-a avut în vedere realizarea de
fișe specifice. Lista finală a cuprins peste 450 de nume. Scopul a fost
de a realiza materiale la zi, complete, privind activitatea lor artistică.
Membrii echipei de critici au redactat textele critice necesare
completării fiecări fișe în vederea prezentării sintetizate a activității
fiecărui artist în parte. În acest sens, au fost vizate biblioteca Uniunii
Artiștilor Plastici din România, biblioteca Muzeului Național de Artă
Contemporană, Biblioteca Centrală Universitară, arhiva Fundației
Culturale META și atelierele și arhivele artiștilor contactați. În
paralel s-a avut in vedere realizarea platformei www.sculpture.ro .
Proiectul a fost finalizat și lansat în data de 29 octombrie 2014.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 23.420 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Confluențe

A S O C I AȚ I A L U M E A TA

„Confluente” este un proiect de artă care a propus publicului
larg o intervenție actuală într-un spatiu încărcat de istorie: Palatul
Brâncovenesc de la Mogoșoaia; 5 lucrări de artă contemporană,
realizate chiar în incinta Centrului Cultural „Palatele Brâncovenești”,
au fost amplasate în parcul din vecinătatea palatelor. Proiectul s-a
concentrat în jurul a două activități mari: programele pentru public
și crearea lucrărilor de artă menite să fie amplasate în vecinătatea
palatelor, în cadrul unei rezidențe artistice. Primele două săptămâni
ale proiectului au fost dedicate pregătirii generale și documentării
în vederea susținerii atelierelor de artă, care au avut în luna mai la
Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia. Scopul atelierelor a fost acela
de a educa publicul, de a-l familiariza cu formele pe care le îmbraca
în prezent arta contemporană și în special sculptura de for public.
Atelierele de artă au urmărit să atragă în special comunitatea locală,
benefiaciarul direct al acestui proiect, dar și publicul din București,
invitat să descopere/redescopere la Mogoșoaia un centru cultural
activ și atractiv care îmbină istoria și tradiția cu arta contemporană.
acestora.

Finanțare AFCN: 79.614,00 lei
Contribuția proprie: 27.100,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

GOLDEN FRAME 030202

A S O C I AŢ I A E U R O C U LT U R A R T
GOLDEN FRAME 030202 este un spațiu de artă experimentală situat în curtea
Galeriei de Artă Contemporană ATELIER 030202 din București. GOLDEN FRAME
030202 este o ramă aurie de tablou clasic cu dimensiunile de 200×300 cm, montată
pe zidul galeriei ATELIER 030202.

În acest spațiu-ramă artiștii au performat prin diferite forme de
exprimare vizuală și experimentală. Proiectul sprijină creaţia
contemporană în ariile tematice ale artelor vizuale de nișă,
ale artelor muzicale și spectacolului viu; crează un patrimoniu
cultural imobil cu valoare inovativă (lucrări de artă contemporană,
documentare video de profil, interviuri artiști); încurajează practici
artistice participative și dezvoltarea de noi forme de expresie
artistică (performance-uri, improvizaţii live de sunet și imagine);
propune un experiment artistic vizual, muzical, performativ
de valoare pentru schimbarea mentalităţilor, pentru pluralitate
estetică și diversitate culturală. Proiectul a abordat un format
participativ, care a asigurat implicarea activă a publicului. Actul
creator devine public. Actul creator devine spectacol! Rezultatele
proiectului au fost vizibile odată cu demararea Evenimentului 4#
Golden Frame 030202″, în care Dan Raul Pintea (live painting) a
învățat să scrie din nou „dragoste” pe muzica lui Bogdan Rancea
(electronic performance). Artistul IRLO – street artist ce face parte
din gruparea artistică Biserika - în a treia zi a festCO (Festivalul
Comediei Românești), a susținut un performance vizual în fața
Teatrului de Comedie din București. Evenimentul „#5 / GOLDEN
FRAME 030202”, un live painting cu Pisica Pătrată, în rezonanţă
cu sound performance-ul propus de Mongol „Kult Studio”. La
ATELIER 030202 din București s-a derulat a treia secvenţă din 2014
a proiectului #6 / GOLDEN FRAME 030202, cu un performance
– live painting – al artistei vizuale Lea Rasovszky, într-o rezonanţă
live experimental music cu proiectul Coughy. În performanceul imaginat de Lea Rasovszky pentru proiectul Golden Frame,
„Cina cea de taină” își găsește personaje up-datate, cu o irezistibilă
alchimie a liniei de demarcaţie între Donald Duck și Mickey Mouse.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Contribuție proprie: 8.900 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

ARISTOTELES WORKSHOP 2014

A S O C I AȚ I A A R I S T O T E L E S WO R K S H O P

Proiectul asociației Aristoteles Workshop 2014 a început pe data de
20 august 2014, în localitatea Vama, județul Suceava, la Pensiunea
Casa Călin, și a inclus patru etape:
1) Training teoretic susținut de doi experți prezenți la Workshop,
Jeroen Berkvens și John Appel, perioadă în care participanții
au beneficiat de cursuri de stiluri narative și abordare vizuală în
filmul documentar și exerciții practice de filmare pentru fixarea
informațiilor acumulate, proiecții de filme ca studii de caz și
discuții pe marginea acestora, a început prospecția pentru alegerea
subiectelor de filmare și s-a definitivat componența celor partu
echipe de câte trei participanți, fiecare echipă conținând un regizor,
un cameraman și un editor de film.
Tutorii prezenți la Aristoteles Workshop au fost John Appel, Tania
Rackhmanova și Nino Kirtadze.
La sfârșitul fiecărei zile de filmare, materialul a fost vizionat și
discutat împreună cu tutorii și Producătorul Aristoteles Workshop.
2) Editare (montaj) - în această perioadă, tutorii prezenți la
Aristoteles Workshop au fost Tania Rackhmanova și Nino Kirtadze.
În camerele de montaj amenajate în spatiul unității de cazare,
materialul filmat a fost revizualizat și, au stabilit forma finală a
documentarelor filmate.
3) Finisare și jurizare - în această perioadă echipele au lucrat la
sunet, corecția de culoare și subtitrările documentarelor realizate.
În data de 20 septembrie a fost organizată o prezentare și o discuție
între participanți și membrii juriului - profesioniști internaționali din
domeniul filmului, cu tema «Filmul documentar, de la producție la
distribuție».
4) Jurizarea și acordarea premiului s-a făcut pe data de 20
septembrie seara, în cadrul unui eveniment de vizionare a filmelor
produse, urmat de acordarea premiului pentru cel mai bun film al
ediției Aristoteles Workshop 2014.

CUPRINS

Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană
„Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți. Studiu de
caz în comunele Isverna, Balta și Ponoarele”
Pornind de la premisa ca valorificarea obiectivelor arhitecturale,
naturale și culturale contribuie la dezvoltarea durabila a zonei,
asociaţia MAIE a initiat proiectul Arhitectura tradiţională în
Geoparcul Platoul Mehedinţ. Studiu de caz în comunele Isverna,
Balta și Ponoarele. Scopul proiectului a fost promovarea și
protejarea elementelor arhitecturale din Geoparcul Platoul
Mehedinţi. In cadrul proiectului au fost parcurse urmatoarele etape:
cercetarea elementelor arhitecturale din comunele Isverna, Balta
și Ponoarele, încadrarea clădirilor în contextul natural și cultural,
evaluarea stării de conservare a obiectivelor arhitecturale și oferirea
unor soluții de protejare a acestora; dezvoltarea unui site web
www.arhitectura-gpmh.ro ce va permite actualizarea constantă
cu informaţii referitoare la Geoparcul Platoul Mehedinți; realizarea
unui ghid de recomandări adresat administrațiilor locale, publicarea
unui album de prezentare a zonei și organizarea unei expoziții de
fotografii, ce va putea fi vernisata la Castelul de Apă din Drobeta
Turnu Severin și la Muzeul Național al Țăranului Român din București
în luna septembrie 2014.
Pe baza conceptului și specificațiilor oferite de echipa proiectului a
fost realizat site-ul www.arhitectura-gpmh.ro. Pentru prezentarea
rezultatelor cercetării au fost realizate două evenimente, un
vernisaj la Drobeta Turnu Severin și unul la București. Vernisajul
de la Drobeta Turnu Severin a presupus prezentarea expoziţiei și
distribuirea albumului și ghidului în rândul participanţilor. Vernisajul
de la București a marcat deschirea expoziţiei, ce a putut fi vizitată
în sala Acvariu a MTR, timp de două săptămâni. În același timp a
presupus organizarea unui dialog cu Radu Petre Nastase, Octavian
Neculai, Virgil Niţulescu și Augustin Ioan, care au apreciat iniţiativa
asociaţiei.
Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 9.100 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți.
Studiu de caz în comunele Isverna, Balta și Ponoarele

A S O C I AȚ I A M I Ș C A R E A P E N T R U AC Ț I U N E
Ș I I N I Ț I A T I VĂ E U R O P E A N Ă

Pornind de la premisa ca valorificarea obiectivelor arhitecturale,
naturale și culturale contribuie la dezvoltarea durabila a zonei,
asociaţia MAIE a initiat proiectul Arhitectura tradiţională în
Geoparcul Platoul Mehedinţ. Studiu de caz în comunele Isverna,
Balta și Ponoarele. Scopul proiectului a fost promovarea și
protejarea elementelor arhitecturale din Geoparcul Platoul
Mehedinţi. In cadrul proiectului au fost parcurse urmatoarele etape:
cercetarea elementelor arhitecturale din comunele Isverna, Balta
și Ponoarele, încadrarea clădirilor în contextul natural și cultural,
evaluarea stării de conservare a obiectivelor arhitecturale și oferirea
unor soluții de protejare a acestora; dezvoltarea unui site web
www.arhitectura-gpmh.ro ce va permite actualizarea constantă
cu informaţii referitoare la Geoparcul Platoul Mehedinți; realizarea
unui ghid de recomandări adresat administrațiilor locale, publicarea
unui album de prezentare a zonei și organizarea unei expoziții de
fotografii, ce va putea fi vernisata la Castelul de Apă din Drobeta
Turnu Severin și la Muzeul Național al Țăranului Român din București
în luna septembrie 2014.
Pe baza conceptului și specificațiilor oferite de echipa proiectului a
fost realizat site-ul www.arhitectura-gpmh.ro. Pentru prezentarea
rezultatelor cercetării au fost realizate două evenimente, un
vernisaj la Drobeta Turnu Severin și unul la București. Vernisajul
de la Drobeta Turnu Severin a presupus prezentarea expoziţiei și
distribuirea albumului și ghidului în rândul participanţilor. Vernisajul
de la București a marcat deschirea expoziţiei, ce a putut fi vizitată
în sala Acvariu a MTR, timp de două săptămâni. În același timp a
presupus organizarea unui dialog cu Radu Petre Nastase, Octavian
Neculai, Virgil Niţulescu și Augustin Ioan, care au apreciat iniţiativa
asociaţiei.

Finanțare AFCN: 80.000 lei
Cofinanțare: 9.100 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

S.C. NEW AD ZONE S.R.L

VA M A S U B L U M I N I D E O S C A R 2 0 1 4
EDIŢIA V
Festival Internaţional de Artă, secţiunea fotografie „Pictând cu lumina”.
Festivalul internațional de arte vizuale „Vama sub lumini de Oscar” a fost și anul
acesta deschis către Europa. Programul de anul acesta a continuat cu diverse cursuri
interactive atât de teorie cât și de practică. Discuțiile pe tema fotografiei s-au
constituit ca adevărate cursuri practice. Lectorii și invitații speciali, dar și vernisajele,
proiecțiile de fotografie și film, toate au adus un plus festivalului. Cea de-a cincea
ediție a avut loc, ca și în anii trecuți, în Vama Veche, în perioada 22-31 august 2014.

Seminariile au fost susținute de invitați români și străini și au avut
ca teme în special modalități de promovare, branding, dezvoltare
personală, legislație. Vernisajele au fost făcute în special pentru
promovarea tinerilor fotografi, o parte dintre ei fiind descoperiți
chiar în edițiile anterioare ale festivalului VSLO. Anul acesta au fost
organizate, de asemenea, vernisaje ale fotografilor români stabiliți
în alte țări ( Finlanda, Moldova, Indonezia). Printre cursanții de anul
acesta au fost participanți din străinătate precum Germania, Ucraina,
Bulgaria, Moldova, Franța, Grecia, Italia și Austria. Cursurile au fost
susținute în limba engleză și română. Lectorii au fost din Polonia,
Norvegia, SUA, Portugalia, Finlanda, Grecia și Bulgaria. La probele
practice de la modulele de fashion și nud – au fost folosite modele,
make-up artist, hair stylist, costume. La proba practică pentru
fotografia de bijuterii au fost organizate 5 mese de packshoot (mese
speciale, fiecare cu echipamentul specific pentru iluminare ) .
În cadrul fotografiei sociale și jurnalism, partea practică a fost
organizată la Mangalia. Fiecare concurs a avut 3 câștigători care la
final au fost vernisați atât în cadrul After VSLO București cât și la
After VSLO Alba Iulia. Trofeul Festivalului a fost acordat după o
jurizare a celor mai bune portofolii.
În cadrul modulului de film au fost organizate workshopuri având
ca rezultat producția de film în cadrul festivalului. Astfel au fost
realizate scurt metraje. De asemenea, în cadrul modulului de film au
avut loc zilnic proiecții de lung și scurt metraj.
În perioada festivalului au putut fi urmărite și piese de teatru sau
concerte.
Anul acesta au fost decernate 2 trofee: unul pentru cel mai bun
fotograf al anului 2014, iar cel de al doilea pentru cea mai bună
echipă realizatoare de film.
A fost acordat de asemenea trofeul cel mare, VSLO 2014.

Finanțare AFCN: 79.658 lei
Cofinanțare: 27.990 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Festivalul Internaţional de Film de Scurt-metraj
ALTER-NATIVE 22

U N I U N E A D E M O C R AT I C Ă A T I N E R E T U L U I
M AG H I A R J U D. M U R E Ș

În perioada 5-9. noiembrie 2014. Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar din
judeţul Mureș a organizat cea de a douăzeci și doua ediţie al Festivalului Internaţional
de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE. Acest festival, cu reputaţie crescândă în
rândul manifestărilor de acest gen, este organizat în fiecare toamnă, începând cu anul
1993. Pentru concurs s-au putut înscrie fără îngrădiri tematice filme create în ultimii trei
ani, ale căror durată nu depășesc 30 de minute. Astfel s-au înscris scurt-metraje din
categoriile: ficţiune, experiment, documentare și animaţie provenind din 48 de ţări.

Festivalul Internaţional de Film de Scurt-metraj a contribuit
la promovarea valorilor culturale naţionale – participând la
evenimentele festivalului, atât publicul târgumureșan cât și invitaţii
străini ai festivalului au putut face cunoștinţă cu cele mai noi creaţii
cinematografice, cu muzica de valoare și cu arta plastică românească
și susţinerea artei contemporane.
Cele mai reușite scurt-metraje – dintre cele aflate în competiţie, au
fost premiate, astfel:
PREMIUL TELEVIZIUNII ERDÉLY TV
PREMIUL IN MEMORIAM SIMÓ SÁNDOR PENTRU CEL MAI BUN
FILM DE DEBUT OFERIT DE U.D.T.M.-MADISZ CU SPRIJINUL
CENTRULUI NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
PREMIUL MINISTERULUI CULTURII
PREMIUL OFERIT DE MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ
PREMIUL OFERIT DE ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL
NAŢIONAL
PREMIUL FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE FILM DE SCURTMETRAJ ALTER-NATIVE 22 OFERIT DE CENTRUL NAŢIONAL AL
CINEMATOGRAFIEI
Pe lângă filmele proiectate, în programul festivalului au fost incluse
și alte manifestări culturale adiacent precum expozitii la galeria B5
Studio, la Galeriile Uniunii Artiștilor Plastici a avut loc vernisajul
artiștilor din Grupul Biserika. S-au desfășurat mai mult concerte
printre care cel de la J’ai Bistrot, unde a avut loc concertul intitulat
În stare de tango susţinut de Cári Tibor sau alte evenimente
muzicale desfășurarate la Jazz & Blues Club sau la Palatul Culturii.
Premiile festivalului au fost acordate de un juriu internaţional, format
din artiști consacraţi ai genului.

Finanțare AFCN: 32.003 lei
Cofinanțare: 142.805 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
În perioada iunie-octombrie 2014 s-a realizat platforma de internet
www.buchiseala.ro
În perioada următoare juriul a selectat cărţi trimise de către
participanţi. Apoi, redactorii, graficienii și specialiștii IT au redactat și
editat în diferitele formate.
În perioada octombrie – noiembrie 2014 a urmat campania de
promovare a platformei, precum și a cărţilor celor 20 de autori
selectaţi iar în perioada următoare s-au înregistrat persoane
interesate să achiziţioneze prin sistemul de plată electronic diverse
titluri.
Asociaţia RoBizArt

Finanțare AFCN: 53.250 lei
Cofinanțare: 17.750 lei

Promovarea e-book-urilor tinerilor scriitori români

W E B I N T E R AC T I V E D E S I G N S R L

CUPRINS

ARTE VIZUALE
SIMFONIA ANIMATĂ

O PA L P R O D U C T I O N

Proiectul „Simfonia Animată” a avut drept scop realizarea temelor
muzicale care să vină în completarea filmului de animație „Mercy
Street”, primul film de animație de lung metraj 3D realizat vreodată
în România. Primul criteriu pe care l-am avut în vedere a fost ca
temele muzicale realizate în cadrul proiectului Simfonia Animată ,
să poată fi ascultate independent de imaginile animate și să poată
fi distribuite independent, doar ca muzică de film. Compozitorii
au trebuit să înțeleagă specificul muzicii de film astfel încât ritmul
și intensitatea să fie adaptate unor lungimi de scenă și unui curs
logic al acțiunii. Aceste aspecte au fost finalizate în colaborare
cu inginerul de sunet și directorul artistic, dar sarcina principală a
revenit compozitorului. Temele muzicale realizate acoperă toate
personajele și tipul acțiunilor din film – prevestire, acțiune, personaj
rău, personaj bun, călătorie (conform acțiunii filmului) – și au putut fi
declinate pentru toate acțiunile și personajele secundare. Proiectul
s-a înscris în cadrul unui ciclu de 4 ani de lucru intens, care vor
culmina cu lansarea primei producții 3D de animație din România.

Finanțare AFCN: 80.000,00 lei
Contribuție proprie: 9.000,00 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Festivalul International de Film PELICAM, editia 3

A S O C I AȚ I A L E S H E R B E S F O L L E S

Asociaţia culturală Les Herbes și-a dorit să creeze un eveniment
de impact într-o zonă în care valoarea mediului înconjurător este
una deosebită, prin amplasarea festivalului Pelicam în orașul Tulcea.
Festivalul Pelicam este singurul festival internațional de film din
România dedicat în întregime tematicii mediului, fiind afiliat rețelei
mondiale de festivaluri de film de mediu, Greenfilm net organization.
Asociația Les Herbes Folles a dorit să sporeasca interesul publicului
tulcean și a celui din România faţă de acest subiect, atrăgând
spectatorii timp de câteva zile la un eveniment cultural și, în același
timp educațional, accesibil tuturor. Pe parcursul celor trei zile de
Pelicam, echipa festivalului a organizat proiecții de film la Centrul
Cultural Jean Bart, proiecții la Muzeul de Artă din Tulcea și două
proiecții în Piața Civică, toate difuzate în premieră națională.
Proiecțiile de film pot fi împărțite în: Proiecțiile în afara competițiilor,
Competiția „Black Sea Docs”, Competiția “Fresh Perspectives”,
Competiția de film documentare scurte. De asemenea, în cadrul
Pelicam au avut loc trei workshop-uri: workshop-ul de creație de
film documentar, workshop-ul Green Film Making, intitulat „Primul
meu film documentar”. Festivalul Pelicam a organizat două concerte
de anvergură națională în Piața Civică, vineri, 13 iunie, și duminică,
15 iunie. Pentru prima dată, turcii de la BaBaZuLa și bucureștenii de
la Subcarpați au concertat în orașul Tulcea. Cea de-a treia ediție s-a
desfășurat în perioada 13-15 iunie în orasul Tulcea.

Finanțare AFCN: 24.568 lei
Cofinanțare: 265.320 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Expo Maraton 2014 - Competiţie de proiecte
expoziţionale - ediţia a IV-a

U N I V E R S I TAT E A D E A R TĂ Ș I D E S I G N
CLUJ-NAPOCA

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și Galeria
Casa Matei au organizat în perioada 6 – 30 mai 2014 cea de-a
patra ediţie a Competiţiei de proiecte expoziţionale individuale
“EXPO MARATON 2014”, Competiţia s-a adresat studenţilor și
masteranzilor Universităţii de Artă și Design din Cluj-Napoca.
Scopul principal al “Expo Maraton 2014” a fost de a genera o
platformă de lansare pentru tinerii artiști și de a-i motiva pe aceștia
în a crea un dialog cu publicul larg.
Au fost acordate premii ce au constat în călătorii de documentare
la Londra și la Bienala Internaţională de Artă Contemporană de la
Liverpool, dar si premiul publicului ce s-a oferit în baza numărului
total de voturi strânse din partea publicului.
Obiectivul general al proiectului Expo Maraton 2014 a fost
promovarea creatiei artistice a studentilor UAD in contextul artistic
si cultural national actual care să contribuie astfel în mod esențial
la debutul pe scena artistică a studenților UAD și la susținerea și
promovarea artei contemporane prin asigurarea de contexte care
sa favorizeze dialogul vizual si conceptual intre productia artistica a
acestora si publicul larg, inlesnind dialogul intercultural și creșterea
gradului de competență culturală a acestuia și producerea unor
contexte adecvate pentru eficientizarea interactiunii dintre artisti
si: -publicul larg; -mass media; -elevii si studentii cuprinsi in aria
invatamantului artistic; -profesori din invatamantul artistic universitar
si preuniversitar; -colectionari si potentiali colectionari de arta
contemporana; -specialistii din zona curatoriei si activitatii muzeale
si de galerie.
Potrivit tradiţiei, în cadrul festivităţii de premiere s-au acordat și
premii speciale.

Finanțare AFCN: 38.607 lei
Cofinanțare: 12.000 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE
Un pod al cunoașterii

A S O C I AȚ I A O P E R AT O R I L O R C U LT U R A L I
DIN ROMANIA

Proiectul și-a propus ca, pe baza unei tradiții comune – tradiția
oieritului, două echipe de profesioniști în domeniul artei
cinematografice, una din România și una din Norvegia, să desfășoare
în paralel activități de documentare în vederea abordării subiectului
din perspective variate: antropologic, etnografic, mod de viață,
tradiție, istorie locală, legende, rituri, ritualuri, oierit modern,
transhumanță.
Rezultatele acestor documentări au evidențiat diferențele și
similaritățile între cele două culturi, au promovat valorile culturale
naționale românești și le-au făcut cunoscute dincolo de granițele
țării.
Proiectul a contribuit astfel la o mai bună înțelegere și cunoaștere
a culturii și tradițiilor celor două țări, România și Norvegia,
la consolidarea dialogului intercultural prin reprezentarea și
promovarea unor valori, obiceiuri, tradiții, ducând cu el un mesaj de
toleranță și înțelegere reciprocă, de nondiscriminare și promovare a
valorilor autentice naționale.
Activitățile principale ale proiectului cultural „Un pod al cunoașterii”
au constat în: Organizarea vizitei de documentare a fiecarei dintre
echipe în propria țară în vederea identificării exacte a locațiilor
de filmare, a personelor, obiceiurilor, tradițiilor, care vor fi incluse
în film; Organizarea a două vizite de documentare a unor echipe
formate din reprezentanți din România, respectiv Norvegia, în cele
două tări unde s-a vizitat de asemenea o stână de oi, a discutat cu
ciobani și au putut vedea tradiția oieritului în România.; Organizarea
activităților de promovare și de diseminare a rezultatelor proiectului.
CD-ul a fost distribuit la evenimentul de lansare, la vizita organizată
în Argeș la stâna de oi, precum și la muzee etnografice din țară.
De asemenea, acesta va mai fi distribuit în cadrul Focus Grupului
Patrimoniu.

Finantare AFCN 47.399 lei.
Cofinanțare: 10.200 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Seria de interactivitate Modulab II

A S O C I AȚ I A “ O R G A N I Z AȚ I A R O M Â N A
P E N T R U D R E P T U R I L E D E U T I L I Z AT O R ”
(ORDU)

“Seria de interactivitate Modulab II” a constat în organizarea a trei workshopuri
pentru tineri artiști și designeri. În cadrul primului workshop, participanții au avut
ocazia să se familiarizeze cu tehnologii de tip interfață creier-computer, să înțeleagă
cum funcționeaza o cască neuronală de tip electro-encefalogramă și cum poate
fi aceasta integrată în practicile de artă și design contemporan. Cel de-al doilea
workshop s-a axat pe diverse tipuri de tehnologii de interactivitate. Cel de-al treilea
workshop a constat în mai multe sesiuni în cadrul cărora participanții au venit cu
propuneri de instalații, au lucrat la dezvoltarea conceptuală a acestora, au discutat
cu membrii Modulab diferite variante de implementare și producție dar și despre
cum se integrează fiecare în conceptul proiectului, astfel încât să producă, în mod
colaborativ, o expoziție coerentă.
În ultima parte a workshopului, participanții au lucrat împreună cu tutorii Modulab,
la producția instalațiilor. Rezultatul a constat într-o expoziție de instalații interactive
în care fiecare echipă a explorat, prin intermediul unei instalații, forța expresivă a
tehnologiei.

Tehnologia este unul dintre cele mai versatile medii de expresivitate
artistică și un puternic generator de metafore, iar în cadrul celei de-a
doua ediții a workshopurilor „Seria de Interactivitate Modulab” am
explorat, alături de participanți, funcția poetică a tehnologiei din
perspectiva interactivității. Poezia este astfel construită în dialogul
publicului cu artefactele tehnologice și artiști, o comunicare ce
apelează la zona fantastică, evocativă, emoțională, (auto)reflexivă, în
același timp provocatoare, a acestui tip de relație.
Cele șapte instalații din cadrul expoziției techno-poesis au fost
dezvoltate în mod colaborativ de echipe mixte de designer, artiști,
ingineri, programatori, specialiști în fabricație. Dinamismul undelor
cimatice din instalația Soundscape fac trimitere la tensiunile
interioare ale personajelor din cadrul unei lucrări clasice, „Cina cea
de taină”, cărora le-a atribuit câte o mostră de sunet ce reflectă
tensiunea dramatică a fiecăruia. S.T.E.L.A. (Silver Techno Engineerd
Light Artefact) este o structură aleatorie de tije mapată vizual,
ale cărei efecte sunt controlate de gesturile vizitatorilor. Evocând
trinitatea principiilor vitruviene, instalația My Inner Third le
explorează din punctul de vedere al atributelor umane, ajungând la
concluzia trialității procentuale ce oferă individualitate și unicitate.
Techno-forest recrează, prin sinestezie, experiențe asemanatoare
unei plimbări prin natură, în timp ce instalația Faces explorează tema
identității dintr-o perspectivă tehnologică.
Proiectul s-a desfasurat în perioada 1 august – 15 noiembrie
2014. Vernisajul expoziției a avut loc pe data de 15 noiembrie în
București în galeria-laborator Modulab. Pe data de 10 decembrie
2014 expoziția a fost vernisată în cadrul Muzeului Național de Artă
Contemporană (MNAC) unde a rămas până pe data de 20 ianuarie
2015, în spațiul expozițional al Media Lab-ului muzeului, la etajul 3.

Finanțare AFCN: 58.911 lei
Cofinanțare: 10.200 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Vederi încântătoare: Urbanism și arhitectură în turismul
românesc de la Marea Neagră în anii ’60-‘70

A S O C I AȚ I A P E P L U S PAT R U
Conceput ca studiu cultural-vizual, proiectul „Vederi încântătoare: Urbanism și
arhitectură în turismul românesc de la Marea Neagră în anii ’60-‘70” și-a propus să
valorifice patrimoniul arhitectonic din cadrul specific determinat al litoralului turistic
românesc în formula unei documentări însoțită de un seminar de comunicări și de o
expoziție de fotografie și film asupra celor mai importante produse ale arhitecturii „de
loisir” realizate în perioada 1957-1973 pe litoralul Mării Negre.
Principala miză a proiectului a fost reprezentată de încercarea de a înțelege
fenomenul particular al arhitecturii cu scop turistic și al urbanizării pe coasta Mării
Negre, printr-un demers de repoziționare a aceste produse într-un context cultural
(deci și ideologic) mai larg, cu două direcții: pe de o parte cel al bazinului Mării
Negre și al produselor similare, pe de altă parte cel al consecințelor vizuale ale
modernismului post-belic în arhitectura din zona pe care aceste spații o gândeau
specific orientată către vestul european.

Expoziție (Sala Dalles, 10 octombrie – 23 noiembrie 2014) și seminar
(MNAC, 4 noiembrie 2014)
Investigând principiile de guvernare, modurile de reprezentare și
preferințele formale, expoziția s-a axat asupra necesității de a urmări
fenomenul revizitarii modernismului în proiectul arhitectural de la
Marea Neagră dintr-o perspectivă contextuală, amplă și comparativă.
„Vederi încântătoare: Urbanism și arhitectură în turismul românesc
de la Marea Neagră în anii ’60-‘70” identifică proiectul arhitecturii
de „loisir” de la Marea Neagră ca pe un câmp experimental de
interacțiune între ideologie (Stat), expresie (arhitectură) și utilizare
(turist). Astfel, au fost analizate tipologiile arhitecturale și de design,
demonstrând o difuzare a tendințelor modernismului occidental
în economia și realitatea socialistă, aspect rămas în mare parte
neproblematizat. De aceea, am urmărit în mod special în ce măsură
„standardele occidentale” în arhitectura de „loisir” sunt aplicate și
care sunt efectele acestora în conceptualizarea programului urban și
arhitectural de pe litoralul Mării Negre.
Expoziția a propus consecutiv și o analiză a contextului politic
al epocii, a tipologiilor și planurilor urbanistice precum și a
referințelor arhitecturale din spațiul vest-european invocate de
arhitecții locali (prin textele publicate în revista Arhitectura, ziarul
Scînteia, Almanahurile turistice, publicațiile ONT Carpați. În timpul
desfășurării expoziției, am organizat un seminar internațional dedicat
arhitecturii și rolului turismului de masă în România anilor ’60 și ’70
unde am invitat alături de tineri sociologi și istorici ai arhitecturii
din România și arhitecți și urbaniști din spațiul internațional care au
prezentat studii de caz specifice din bazinul Mării Negre.

Finanțare AFCN : 55.577 lei
Contribuție proprie : 9.405 lei

CUPRINS

ARTE VIZUALE

Cele mai frumoase cărți 2014

A S O C I AȚ I A P E N T R U P E R F O R M A N ȚĂ Ș I
C U LT U R Ă
Proiectul a organizat o competiție națională a celor mai frumoase cărți din ultimul an,
acordând 9 premii și 1 mențiune.
Organizatorii proiectului au acordat o diplomă onorifică Institutului Francez din
București pentru activitatea de susținere a cărților frumoase.
Proiectul a abordat designul de carte din România, prin 4 componente de activități:
un concurs național de design de carte, o conferință pentru tineri graficieni,
ilustratori de carte, editori; o serie de expoziții cu cărți frumoase - cu cărțile selectate
în concursul de design în țară și străinătate.
Asociaţia pentru Performanţă și Cultură împreună cu partenerii proiectului a
organizat Concursul naţional de design de carte, ediţia a III-a.

Editurile, graficienii sau designerii de carte din România și Republica
Moldova au inscris cărţi apărute în ultimul an în concursul naţional
de design de carte. Juriul din acest an a acordat 10 distincții: Premiul
I, Premiul II și Premiul III, precum și premii speciale –Premiul pentru
ilustraţie, Premiul pentru carte pentru copii, Premiul pentru album,
Premiul pentru carte de artist (categorie specială cu lucrări jurizate
separat), Premiul pentru tânăr designer, Premiul pentru experiment
tipografic și o mențiune specială.
Premiul pentru tânăr designer constă în susținerea unei deplasări
la un târg internațional de carte în străinatate, respectiv Târgul
Internaţional de Carte Salon du Livre, Paris 2015.
Festivitatea de premiere a avut loc pe data de 6 Octombrie, la
UNAgaleria, București, în cadrul vernisajului expoziției „Cele mai
frumoase cărți 2014”.
Expoziţia de anul acesta conţine exemple de bună practică în
tipărire, legare, design și layout, dar mai ales câteva exemple de cărţi
unitare și coerente, care adună sub aceleași coperţi idee, producţie
și talent, cărţi emblematice pentru posibilităţile extraordinare ale
pieţei editoriale românești și care pot rămâne puncte de referinţă în
design-ul de carte românesc.
Cărțile au fost expuse concomitent în luna octombrie la și în
Pavilionul României la Târgul Internaţional de Carte de la Frankfurt,
deschis în perioada 8-12 octombrie 2014.
Activitatea a fost completată de o discuție publică moderată
de Arina Stoenescu (artist, grafic designer, Suedia) și Anamaria
Pravicencu (editor, librar), la care au participat mai multi designeri
și artiști autori ai cărților finaliste – Nicu Ilfoveanu, Sorina Vasilescu,
Alice Stoicescu, Radu Arghir și alții.

Finanțare AFCN: 66.620 lei
Cofinanțare: 32.340 lei

