
  

DIRECȚIA PROGRAME INTERNE
„Brâul” de Pretorian Vlaiculescu,

 în „Muzica românească - repere online” 

Corul de Tineret Alternativ, condus de  Voicu 
Popescu, a interpretat „Brâul“ de Pretorian 
Vlaiculescu în cel de-al patrulea videoclip trans-
mis la 26 septembrie, pe pagina de Facebook a 
ICR și a reprezentanțelor ICR din lume. Com-
pozitor şi dirijor român, Pretorian Vlaiculescu 
(1911-2001), a compus muzică corala pe versuri 
populare și cântece pentru copii. În aceste in-
cursiuni în trecutul creației muzicale românești, 
proiectul „Muzica românească - repere online” 
marchează 100 de ani de la înființarea Societății 
Compozitorilor Români.
 

Activitatea lui Horațiu Mălăele, 
premiată de ICR la Serile Filmului Românesc

Festivalul „Serile Filmului Românesc”, găzduit la 
Iași în perioada 30 septembrie - 4 octombrie, 
este dedicat actorului, regizorului și artistu-
lui Horațiu Mălăele. La gala de deschidere de 
miercuri seară, ICR a premiat întreaga activi-
tate a artistului,  în prezența unor nume impor-
tante precum Rodica Mandache, István Téglás, 
Andi Vasluianu, Marina Voica, Mihai-Gruia San-
du. Ambasadoarea Festivalului „Serile Filmului 
Românesc” este criticul de film Irina-Margareta 
Nistor. 

SERVICIUL MARILE PROGRAME
Expoziția „Harun Farocki - Ar trebui ca realitatea să 

înceapă”, la Timișoara
 

O selecție din filmele, video-urile și instalațiile 
cineastului german Harun Farocki (1944-2014), 
create între anii 1980 și 2014, sunt cuprinse în 
expoziția dedicată acestuia și găzduită de Ga-
leria Fundației Art Encounters din Timișoara, în 
perioada 1-31 octombrie 2020. În parteneriat cu 
ICR, vernisajul „Harun Farocki – Ar trebui ca re-
alitatea să înceapă“ a presupus tururi ghidate 
alături de Diana Marincu, curatoarea expoziției, 
și Antje Ehmann, artistă și regizoare, coautoar-
ea unei parți semnificative din lucrările prezen-
tate. Harun Farocki este unul dintre cei mai im-
portanți cineaști germani, cu o operă prolifică 
de mai mult de o sută de filme.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI PROMOVARE
Proiectele ICR, în revista Contemporanul

 
Un interviu cu 
directorul ICR 
Stockholm, Bog-
dan Popescu, și 
un interviu în ex-
clusivitate cu re-
gizorul Radu Cior-
niciuc, semnat de 
Miruna Olteanu, 
director Direcția 
Comunicare și 
Promovare ICR, 
fac parte din cu-
prinsul celui mai 
recent număr 
al revistei „Con-
temporanul“ (oc-
tombrie 2020). 
 Titular de rubrică, 
președintele ICR, 
Mirel Taloș, semnează în calitate de autor de 
romane un fragment din noul volum intitulat 
„Strania poveste a unui pian”. 

DIRECȚIA PROGRAME ÎN REPREZENTANȚE 
Tineri muzicieni români, în turneu european online

„ConnectArts – Perspective: European Tour. 
Online”, campania de promovare a  tinerilor 
 muzicieni români inițiată de Asociația  Culturală 
ISVOR, în parteneriat cu Institutul  Cultural 
Român, se derulează în perioada 2-23 oc-
tombrie 2020, pe platforma ConnectArts.ro și 
prin intermediul rețelelor de socializare ale 
 reprezentanțelor ICR la Berlin, Budapesta, Lon-
dra, Madrid, Praga, Roma, Stockholm și Vie-
na. Zece materiale  audio-video, realizate cu 
și despre/pentru tinerii implicați în proiectul 
 „ConnectArts – Perspective” 2020, au fost în-
registrate în Studioul de concerte „Mihai Jora” 
(Sala Radio), în parteneriat cu Radio România 
Muzical și Universitatea Națională de Muzică 
din București. Cele zece înregistrări vor fi pro-
movate în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, 
iar Bucharest Flute Quartet a deschis turneul 
online vineri, 2 octombrie, cu piesa „Flatuor” de 
Gabriel Mălăncioiu. 

ICR BERLIN
Ioana Moldovan, cu expoziția „The Time Between“, 

la cel mai mare festival german de fotografie
 

Expoziția de fotografie „The Time Between” a 
artistei Ioana Moldovan, curatoriată de Alex-
andra Crăsnaru Dragomir şi Daniela Duca, este  

expusă la Berlin, în perioada 30 septembrie – 13 
noiembrie 2020, în cadrul festivalului de foto-
grafie EMOP Berlin - European Month Of Pho-
tography 2020, cel mai mare festival german 
de fotografie. Vernisajul expoziției, organizate 
de ICR Berlin, a avut loc miercuri, 30 septem-
brie, la sediul reprezentanței. Festivalul EMOP 
Berlin este organizat o dată la doi ani de Kultur-
projekte Berlin GmbH în colaborare cu muzee, 
instituții culturale, galerii, ambasade, spații de 
proiect și școli de fotografie din Berlin și Post-
dam. 

#LyrikRegal, antologie digitală de poezie românească 

Poezia românească tradusă în limba germană 
a fost prezentată prin realizarea unei serii de 
videolecturi în interpretarea actorilor Anna 
Schumacher și Vlad Chiriac. Acestea sunt di-
fuzate bisăptămânal, marţea şi joia, pe pagina 
de Facebook, instagram și pe site-ul ICR Berlin. 
Lecturile alese includ zece poeți și zece poete 
din generațiile anilor ‘60-‘70.  De asemenea, ICR 
Berlin a promovat Ziua Europeană a Limbilor, 
EUNIC Jazz Festival / My Unique Jazz Festival și 
proiectul #rumänischbildwörterbuch (dicţionar 
de limba română în imagini).

ICR BRUXELLES
27 de poeți români, într-un videopoem de artă vie

Proiectul „Grădina poeților dispăruți” se încheie 
cu un material care cuprinde texte din opera a 
27 de poeți români, recent dispăruți, alăturate 
într-un poem organism, în conceptul curatorial 
al poetului și artistului Mugur Grosu. La începutul 
anului, Mugur Grosu a început o instalație neo-
bișnuită, de artă vie: o colecție de nano-grădini, 
cu flori crescute în sticle învelite cu versuri-
le unor poeți dispăruți în ultimul sfert de veac, 
fiecare sticlă urmând a fi dăruită cuiva intere-
sat să le crească și îngrijească.  Videopoemul, 
realizat în exclusivitate pentru ICR  Bruxelles, a 
fost prezentat luni, 26 septembrie, pe rețelele 
de socializare ale reprezentanței.

Versuri românești despre spațiile publice, 
la Festivalul TRANSPOESIE

Festivalul TRANSPOESIE a continuat vineri, 30 
septembrie, cu șase poeți care povestesc de-
spre spațiile urbane și rurale în limba lor ma-
ternă, cu traducere în engleză. Publicul are 
 ocazia de a descoperi marea varietate de limbi 
și talente literare din Europa, îmbogățindu-se 
cu o experiență unică și creativă. De asemenea, 
bannere cu poezii în limba maternă și în tra-
ducere (engleză/franceză/neerlandeză) sunt 
prezente în mijloacele de transport în comun 
din Bruxelles. 

„colectiv”, la Festivalul Internațional 
al Filmului Francofon de la Namur 

Documentaru l 
„colectiv” a fost 
selectat în com-
petiția oficială a 
Festivalului In-
ternațional al 
Filmului Franco-
fon (FIFF), care 
se desfășoară în 
perioada 2-9 oc-
tombrie, la Namur. 
Și cu susținerea 
ICR Bruxelles, fil-
mul regizat de 
Alexander Nanau 
va fi proiectat în 
cinematografele 
din Namur, pre-
cum și la Palatul 
Artelor Frumoa-
se din Bruxelles – BOZAR. În cadrul festivalului, 
va mai fi prezentat și scurtmetrajul „Trecea un 
prinț călare”, regizat de Cristina Grosan, în secți-
unea FIFF Campus, destinat publicului școlar. 
De asemenea, ICR Bruxelles anunță, pe pagina 
de Facebook, expoziția de artă contemporană 
„Omnia Communia Deserta” a artiștilor români 
Mona Vătămanu și Florin Tudor, de la Centrul 
expozițional La Loge, deschisă publicului până 
la 28 noiembrie. ICR Bruxelles va organiza un 
tur ghidat pentru prezentarea expoziției în peri-
oada 22 octombrie - 28 noiembrie.

ICR BUDAPESTA și  FILIALA SEGHEDIN 
Text de Asachi, prezentat 

de Ziua Internațională a Traducerilor 

Ziua Inter-
națională a Tra-
ducerilor, săr-
bătorită la 30 
septembrie, a 
fost promovată 
de ICR Buda-
pesta și Filia-
la Seghedin. În 
cadrul unei dis-
cuții online, a 
fost subliniat că 
intelectuali pre-
cum Gheorghe 
Asachi, Stama-
ti sau Negruzzi 
au deschis dru-
mul  traducerilor 
în literatura 
n a ț i o n a l ă 
românească. De 
asemenea, la sediile celor două reprezentanțe, 
expoziția lui Vlad Basarab rămâne deschisă 
până la 16 octombrie, iar cea de-a treia serie 
de cursuri de limba română predată ca limbă 
străină, a fost organizată exclusiv online de ICR 
Budapesta și Filiala Seghedin, prin intermediul 
platformelor Zoom sau Google Meet.

 

ICR CHIȘINĂU 
„Știința în avangarda integrării Europene”, expusă online

Cele mai importante aspecte ale activității sa-
vanților de pe cele două maluri ale Prutului, în 
special cooperarea între cele două academii 
și cooperarea acestora cu instituțiile similare 
din țările Uniunii Europene, au fost prezentate 
 publicului online, pe pagina oficială de Face-
book a reprezentanței. Imaginile fac parte din 
expoziția „Știința în avangarda integrării euro-
pene”, care a fost organizată de Institutul Cul-
tural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău în 
colaborare cu Academia Română și  Academia 
de Științe a Moldovei în anul 2016, cu prilejul îm-
plinirii a 150 de ani de la fondarea Academiei  
Române și 55 de ani de la fondarea Academiei 
de Științe a Moldovei.

ICR ISTANBUL
Matei Vișniec: „Poezia era și o formă de rezistență în co-

munism, puteam spune unele lucruri în mod codat“

„Am găsit în literatură o imensă suprafață de 
libertate“, a povestit autorul Matei Vișniec în 
materialul video realizat în cadrul proiectului 
„Kaymak Literar, cu scriitori români contem-
porani“, la 1 octombrie, derulat de ICR Istanbul. 
După o prezentare succintă a operei impresio-
nante, care include, în prezent, șase romane, o 
carte de nuvele, 70-80 de piese de teatru, șase 
cărți de poezie („poezia a fost prima mea dra-
goste“), scriitorul Matei Vișniec citește câteva 
pagini din romanul „Iubirile de tip pantof. Iubirile 
de tip umbrelă“, traduse de în limba turcă. De 
asemenea, ICR Istanbul a distribuit o postare a 
Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor 
Externe despre Vasile Pârvan și Accademia di 
România, dar și una despre Ziua Internațională 
a Cafelei.

Întâlnire cu scriitorii Victoria Pătrașcu și Adi Secară, 
la „Kaymak Literar“

Autoarea de carte pentru copii, Victoria 
Pătrașcu, a citit din volumul „Ziua în care a fu-
git somnul”, în seria „Kaymak Literar, cu scri-
itori români contemporani“, la 28 septembrie, 
pe pagina de Facebook a ICR Istanbul. Scrii-
toarea a anunțat că un alt volum al său, „Ela 
cea fără de cuvinte“, a fost tradus și se află 
în curs de apariție în Turcia. De asemenea, în 
cadrul aceluiași proiect, poetul Adi Secară a 
lecturat din volumul „Poet chemând derviș.../ 
Șair Dervișlere Sesleniyor”. Nu în ultimul rând, 
ICR Istanbul a postat o lectură în limba română 
din cartea „Lumea ca literatură” de Ion Groșan, 
susținută de Aytac Kavalci, student la cursurile 
de limbă română organizate de ICR Istanbul.

ICR LISABONA
Personalitatea lui Radu Anton Roman, 

evocată în Portugalia

O serie de fotografii din arhiva familiei cu scri-
itorul și omul de televiziune Radu Anton Ro-
man și fragmente din emisiunea documen-
tară „Bucătăria lui Radu” difuzată în anul 2005 
la ProTV, subtitrate în portugheză de fiica au-
torului, Antoaneta Roman, au fost prezentate, 
în perioada 28 septembrie – 2 octombrie, pe 
rețelele de socializare ale ICR Lisabona. Radu 
Anton Roman (n. 19 august 1948, Făgăraș - d. 29 
august 2005, București) a fost jurnalist, scriitor, 
teatrolog, gastronom, vânător și pescar spor-
tiv, antropolog, om de televiziune, cunoscut mai 
ales pentru emisiunile sale pe teme culinare.

Cursuri de limbi străine la Ziua Europeană a Limbilor 

Ziua Europeană a Limbilor a fost celebrată, anul 
acesta, online, pe 25 și 26 septembrie, în Portu-
galia. Inițiatorii și promotorii proiectului au fost 
EUNIC Portugalia și Reprezentanța Comisiei Eu-
ropene în Portugalia, iar ICR Lisabona a făcut 
parte din echipa de organizare a evenimen-
tului. Debutul a avut loc vineri, 25 septembrie, 
când Direcția Generală Traduceri a Comisiei 
Europene în Portugalia a difuzat diverse video-
clipuri preînregistrate de către diferite instituții 
de învățământ portugheze. Ziua de 26 septem-
brie a fost marcată printr-un concert susținut 
de Corul Colegiului Militar din Lisabona și prin 
celebrul „speak dating”, care le-a înlesnit par-
ticipanților posibilitatea de a învăța orice limbă 
dorită în cadrul unor conversații de 5 până la 
10 minute. Din partea României, cursurile au 
fost susținute de prof. Rodica Adriana Covaci, 
coordonator și al noii serii de cursuri de limba 
română, organizată de ICR Lisabona online, în 
perioada 28 septembrie – 11 decembrie.

ICR LONDRA 
Revista britanică „The Riveter“, 

număr special despre literatura română 

Lansarea ediției 
dedicate litera-
turii române  a 
revistei literare 
britanice „The Riv-
eter“ a  fost găz-
duită miercuri de 
ICR Londra.  Eveni-
mentul a inclus 
prezentări, lec-
turi și discuții cu 
Rosie Goldsmith, 
Vesna Goldswor-
thy, Susan Curtis, 
precum și con-
tribuții înregis-
trate ale autorilor 
Ana Blandiana, 
Matei Vișniec, 
 Ioana Pârvulescu, 
Fiona Sampson, George Szirtes și Tudor Crețu. 
De asemenea, ICR Londra a început o nouă 
sesiune de cursuri de limba română, prin trei 
module, susţinute de Daniela Ciupală și Car-
men Răriș-Fierbințeanu. Orele se desfășoară 
săptămânal și vor fi disponibile online (prin plat-
forma Zoom), precum și înregistrate, pe canalul 
de YouTube al ICR Londra.

Documentar video, la sărbătorirea 
a 140 de ani de relații româno-britanice 

Cel de-al treilea episod din cadrul proiectului 
video dedicat marcării a 140 de ani de relații 
româno-britanice a fost prezentat la ICR Londra. 
Episodul al treilea al documentarului vorbește 
despre România în Primul Război Mondial (1914-
1918) și este prezentat pe toate canalele online 
ale reprezentanței. Proiectul este desfășurat în 
parteneriat cu Ambasada României la Londra, 
Ambasada Marii Britanii la București și  British 
Council România, fiind o istorie a României 
moderne, prezentată în câteva „tablouri” selec-
tate din articole din presa britanică. 

Seria de concerte Enescu, 
deschisă printr-un recital de pian  

Pianista Morta Grigaliūnaitė  a deschis seria de 
concerte Enescu, organizată de ICR Londra încă 
din anul 2007. Recitalul a fost în deschiderea 
stagiunii 2020-2021. Programul din 1 octombrie 
a inclus două lucrări în premieră, scrise de 
compozitorul leton Pēteris Vasks și compozi-
toarea poloneză Grażyna Bacewicz, alături de 
compoziții de Beethoven și Enescu. Concertul 
a fost înregistrat și va fi prezentat online, pe 
canalele reprezentanței, la 8 octombrie. 

ICR MADRID
„Un om la locul lui” a fost proiectat la ediția a cincea a

Festivalul de film românesc la Valencia

Cel mai recent 
lungmetraj al 
regizorului Cor-
neliu Porumboiu, 
“La Gomera”, a 
deschis ediția a 
cincea a Festi-
valului de Film 
Românesc la 
Valencia, vineri, 
25 septembrie. 
Marți, 29 sep-
tembrie, în cadrul 
aceluiași eveni-
ment, a avut loc 
proiecția filmului 
„Un om la locul 
lui” / Un hombre 
como dios man-
da, în regia lui 
Hadrian Marcu. Festivalul de Film Românesc a 
avut cea de-a zecea ediție la Madrid, unde a 
prezentat o selecție de filme românești, peli-
cule care până în decembrie 2020 rulează în 
șapte orașe din Spania.

Videoconferințe despre învățarea limbii române 

Cursuri de limba română pentru străini sunt 
organizate și de ICR Madrid în perioada oc-
tombrie-decembrie. Cursurile sunt organizate 
în conformitate cu dispozițiile Cadrului Euro-
pean Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, 
această sesiune desfășurându-se numai on-
line, prin videoconferință. La 30 septembrie, la 
sediul ICR Madrid, s-a închis și expoziția „Ea a 
fost aici”, semnată de Sabina Elena Dragomir, 
vernisată la 1 septembrie. 

ICR NEW YORK 
Povestea sabiei lui Alexandru Ipsilanti,

 la „Istoria României într-un obiect” 

Sezonul doi al seriei „Istoria României într-un 
obiect”, realizat împreună cu Muzeul de Isto-
rie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal 
Național „Moldova” din Iași, a continuat luni, 
28 septembrie, cu un episod dedicat sabiei lui 
 Alexandru Ipsilanti, conducător al Revoluției din 
1821 din Grecia, care și-a început marșul către 
Sud din Iași. Textul a fost semnat de dr. Sorin 
Iftimi, istoric și curator, prezentarea video s-a 
datorat dr. Cătălin Hriban, istoric, iar videoclipul 
a fost realizat de Mihai Neagu. 

Despre cum să reușești pe scena teatrală new-yorkeză,
cu Saviana Stănescu, la „Conferințele Feraru”

Cunoscuta poetă, autoare dramatică și re-
gizoare, profesor de studii teatrale la Itha-
ca College din New York, Saviana Stănescu a 
fost invitată în seria online „Conferințele Leon 
 Feraru”, miercuri, 30 septembrie. Discuția a  atins 
teme importante legate de parcursul artistic și 
profesional al invitatei, definițiile succesului și 

mecanismele obținerii acestuia pe scena new-
yorkeză a teatrului independent, orientările 
dramaturgiei contemporane și temele sale 
predilecte, experiența imigrației ca platformă 
artistică, ce înseamnă astăzi a fi  relevant ca 
autor, dar și ca producător de teatru, mizele 
educației teatrale.

Pianistul Cristian Sandrin, recital Bach,
la „Seratele Enescu” 

 „Seratele Enescu Online” l-au avut ca invitat joi, 1 
octombrie, pe Cristian Sandrin, pianist, unul din-
tre cei mai apreciați tineri muzicieni români din 
Marea Britanie, lăudat de presa de specialitate 
pentru „creativitatea sa ardentă, neîmblânzită” 
(Classical Source). Acesta a oferit  publicului 
nord-american un recital cu  „Variațiunile Gold-
berg”, compoziție pentru pian a lui  Johann Se-
bastian Bach.

Șapte galerii românești, în șapte tururi virtuale 

„Scena artei contemporane românești în 7 
tururi virtuale de galerii”, seria în care a fost 
prezentată activitatea unor importante spații 
expoziționale românești, precum Jecza, Cen-
trul de Interes, Sandwich, Galeriile Carol, Nico-
dim, Mobius, Spaţiul de Artă Contemporană 
s-a încheiat vineri, 2 octombrie, cu o sinteză a 
acestui prim sezon. Asemenea tuturor conținu-
turilor originale difuzate de ICR New York în 
perioada pandemiei, episoadele seriei rămân 
accesibile, pentru a putea fi vizionate ulterior, 
pe website-ul și canalele social media ale Insti-
tutului.

Radu Vancu, despre traducerea 
operei lui Ezra Pound în limba română 

Ziua Internațională a Traducerilor a fost mar-
cată miercuri, 30 septembrie, prin  publicarea, 
pe pagina de facebook a reprezentanței, a 
unui eseu semnat de scriitorul și traducătorul 
Radu Vancu în cel mai recent număr al revistei 
 Asymptote, despre efortul său de transpunere 
a operei lui Ezra Pound în limba română. 

ICR PARIS 
Regizorul Eugen Jebeleanu, 

în seria de interviuri „Bien Ensemble“

Un material video cu regizorul Eugen  Jebeleanu 
a fost publicat pe pagina de Facebook a 
 reprezentanței, în seria „Bien Ensemble – Crea-
torii români în timpul și după pandemia de coro-
navirus“. De asemenea, ICR Paris a anunțat că 
dirijorul Cristian Măcelaru a inaugurat numirea 
sa în fruntea Orchestrei Naționale a Franței cu 
un concert la Sala Radio France International, 
care s-a terminat cu minute lungi de stand-
ing ovation, că Mircea Cărtărescu a fost ales 
pe lista scurtă a celor zece scriitori favoriți la 
Premiul „André Malraux“ (pentru romanul „So-
lenoid“), că actrița de origine română Mădălina 
Constantin joacă, începând din 29 septembrie, 
la Théatre de la Colinne, și că romanul „Cazem-
ata“ al scriitorului Tudor Ganea a apărut, în tra-
ducere franceză, la editura Le Nouvel Attila. 

ICR PRAGA 
#Imaginarium, poem coregrafic-vizual 

al lui Cosmin Manolescu despre Marea Neagră, în Cehia

Proiect digital realizat sub forma unui scurt film 
experiemental de dans contemporan filmat pe 
plaja Corbu, #Imaginarium prezintă publicului 
ceh natura și biodiversitatea Mării Negre în-
tr-un mod inedit. Filmul, un poem coregrafic-vi-
zual cu tentă ludică, își are punctul de plecare 
în bucuria estivală a românilor, subliniind fuzi-
unea omului cu plaja și apa Mării Negre.  Pornind 
de la „Dans_Imaginarium”, un proiect realizat 
în anul 2019 pe plaja 2 Mai, coregraful Cosmin 
Manolescu a propus realizarea unui alt proiect 
digital sub forma unui scurt film experiemental 
de dans contemporan, filmat de data aceas-
ta pe plaja Corbu. Filmările au avut loc în tim-
pul „Retreat Dans-Wanderer”, desfășurat în 
 perioada 15-23 august pe plaja Corbu. Filmul a 
fost editat și finalizat la finalul lunii august 2020, 
iar la începutul lunii septembrie a fost difuzat 
pe rețelele de socializare ale reprezentanței 
ICR la Praga.

Patru poeți români răspund distanțării
 cu videopoeme traduse în limba cehă 

„Cât e aproape și cum e departe?” este între-
barea pe care ICR Praga le-a adresat-o unor 
patru poeți români care răspund prin videopo-
eme, în cadrul proiectului „Poezia distanțărilor 
cu 4 poeți români de azi”. Andrew Davidson-No-
vosivschei, Silvia Grădinaru Cosmina Moroșan și 
Răzvan Țupa sunt cei patru invitați care răspund 
acestei întrebări, într-un mod original. Andrew 
Davidson-Novosivschei răspunde cu poemul 
“limpezesc geamul”, primul video din seria 
“Poezia distanțărilor cu 4 poeți români de azi”. 
Silvia Grădinaru răspunde cu poemul “bine te-
am găsit în cel mai fericit loc în care ai putea 
fi”, al doilea video din serie. Cosmina Moroșan 
răspunde cu poemul “DepAp, benzile”, iar Răz-
van Țupa încheie seria de videopoeme cu “po-
etic”. “Poezia distanțărilor cu 4 poeți români de 
azi” propune cele mai poetice fundaluri  pentru 
ședințele pe Zoom, transmise pe pagina de 
facebook a reprezentanței ICR la Praga în fie-
care zi de joi, în perioada 1 - 22 octombrie 2020.

                     ACCADEMIA DI ROMANIA DIN ROMA   
Participare românească la 

Festivalul literar „I Dialoghi di Trani”

Scriitorul Claudiu M. Florian a reprezentat 
România la Festivalul literar „I Dialoghi di Tra-
ni” din Italia, aflat la cea de-a XIX-a ediție, care 
s-a desfășurat în perioada 23-27 septembrie 
2020 în Puglia, la Trani, și în localitățile limitrofe. 
Tema ediției din acest an, „Vremea întrebărilor”, 
a cuprins dialoguri, prelegeri și prezentări de 
carte ce s-au concentrat pe întrebări legate 
de transformările tehnologice care afectează 
toate domeniile. Volumul „Le età dei Giochi. 
Un’infanzia in Transilvania” („Vârstele jocului. 
Strada Cetății”), publicat la editura Voland din 
Roma, în traducerea lui Mauro Barindi, a fost 
prezentat sâmbătă, 26 septembrie 2020, pe pa-
gina de Facebook a festivalului literar. Eveni-
mentul a fost transmis și pe pagina de Face-
book a ARR, marcând totodată Ziua Europeană 
a Limbilor. 

Parteneriat pentru o nouă ediție a „EUROPA IN MUSICA”

O nouă stagiune muzicală a cluster-ului EUNIC 
Roma a debutat miercuri, 30 septembrie 2020, 
ora 19:00, în Sala Academică a Conservatorului 
Santa Cecilia din Roma cu “Note d’archi dall’Eu-
ropa, tradizione e cambiamento”, un concert 
susținut Orchestra de Coarde a Consevatorului 
de Muzică „Santa Cecilia” din Roma, dirijată de 
Maestrul Michelangelo Galeati. În program au 
fost interpretate piese de Antonio Vivaldi, Max 
Richter, Benjamin Britten, Giacomo Puccini și 
Antonin Dvorák. Proiectul „EUROPA IN MUSICA” 
a fost inițiat în 2019 de Accademia di Romania 
in Roma și de Conservatorul de Muzică „Santa 
Cecilia” di Roma și organizat de membrii clus-
ter-ului EUNIC Roma. Ediția din acest an este 
organizată de: Forumul Austriac de Cultură și 
Centrul Ceh – co-președinți ai cluster-ului EU-
NIC Roma, Institutul Bulgar de Cultură la Roma, 
Conservatorul de Muzică “Santa Cecilia” din 
Roma Institutul Polonez la Roma, Accademia di 
Romania in Roma, Institutul Slovac din Roma și 
Institutul Cervantes la Roma.

Lucări ale artistei Yvonne Hasan, 
expuse la Galeria Accademia di Romania  

Inaugurarea ex-
poziției de artă 
„Yvonne Hasan 
(1925 - 2016)” a 
avut loc joi, 1 oc-
tombrie 2020, ora 
18:00, la Galeria 
de Artă a Acca-
demia di Romania 
in Roma. Prima 
dată în-afara ho-
tarelor României, 
expoziția cura-
toriată de isto-
ricul și criticul 
de artă Adrian 
Buga va rămâne 
 deschisă publicu-
lui din Roma până 
la 18 octombrie. 
Proiectul dedicat artistei Yvonne Hasan este 
realizat în parteneriat cu Ambasada României 
în Italia, în colaborare cu Galeria Sector 1 din 
București și cu patronajul Consiliului pentru 
Dezvoltare Culturală al Primăria Romei.

Matei Vișniec, invitatul Universității din Pisa, 
de Ziua Europeană a Limbilor  

Departamentul de Limbă și Literatură Română 
al Universității din Pisa a prezentat sâmbătă, 
26 septembrie, cu ocazia evenimentului „Gior-
nata Europea delle Lingue” o serie de  întâlniri 
și intervenții online menite a investiga teme 
transversale, interdisciplinare, împărtășite de 
diferite discipline lingvistice și literare. O in-
tervenție video a avut și scriitorul și jurnalistul 
român Matei Vișniec, prezentat de prof. Emilia 
David, profesor de limba și literatura română la 
Departamentul de Filologie, Literatură și Ling-
vistică al Universității din Pisa. 

ICR STOCKHOLM
Gabriella Eftimie încheie seria online 
de poezie contemporană românească 

Ultimul episod al 
seriei de recitaluri 
online de  poezie 
contemporană 
românească a 
avut-o ca invi-
tată pe  Gabriella 
Eftimie, poetă 
şi traducătoare 
română stabilită 
în Suedia. Gabri-
ella Eftimie a citit 
poeme în limbile 
română, respec-
tiv suedeză, din 
noul său volum 
de poezii, „Sputnik 
în grădină”, lansat 
în 2020, la Editu-
ra OMG. Volumul 
a fost premiat de curând în cadrul celei de-a 
treia ediții a Galei Premiilor Sofia Nădejde pen-
tru Literatură Scrisă de Femei. În aceeași peri-
oadă, ICR Stockholm a marcat Ziua Europeană 
a Limbilor printr-o cafenea online a limbilor 
străine. În cadrul evenimentului, care a avut loc 
joi, 29 septembrie, au fost ţinute scurte lecţii 
de franceză, germană, greacă, română, cehă, 
daneză, esperanto, estonă, finlandeză, italiană, 
lituaniană, maghiară, norvegiană, spaniolă și 
limbajul semnelor pentru elevi cu vârasta cu-
prinsă între 12 şi 18 ani, de la diferite şcoli din 
Stockholm și împrejurimi, partenere ale proiec-
tului.  

ICR TEL AVIV 
Magor Csibi la ECOWEEK 2020: 

„Este nevoie de o schimbare de cultură totală” 

Ecologistul Magor Csibi participă, cu sprijinul 
ICR Tel Aviv, la ECOWEEK 2020, eveniment inter-
național derulat în perioada 2-4 octombrie. În 
cadrul conferinței „Preserving the planet: How 
to reverse the trend?”, organizată la propunerea 
EUNIC Tel Aviv, în data de 2 octombrie, ecologis-
tul Magor Csibi va susține o intervenție cu titlul 
„The connection between human and nature 
behaviour”, transmisă, de la ora 16.00, prin live 
streaming, pe canalul de Youtube al ECOWEEK 
și pe pagina de Facebook a ICR Tel Aviv.

ICR VARȘOVIA
Romanul „Matei Brunul“, în expoziția 

„Portretele traducerii“, de Ziua Traducătorului 

Traducătoarea Radosława Janowska-Las-
car a participat, la invitația ICR Varșovia, cu 
 prezentarea romanului „Matei Brunul“ de Lu-
cian Dan Teodorovici, la expoziția virtuală „Por-
tretele traducerii“, proiect online organizat de 
EUNIC Varșovia pe www.dzientlumacza.pl, pen-
tru a marca Ziua Internațională a Traducătoru-
lui, sărbătorită pe 30 septembrie. Cunoscuta și 
apreciata traducătoare din literatura română, 
deținătoarea unui doctorat în Științe Umaniste 
obținut în cadrul Universității „Al.I. Cuza” din Iași, 
a tradus în limba polonă romanul „Matei Brunul“, 
apărut în 2014 la editura Amaltea, demers care 
a reprezentat inițierea sa ca traducător de 
 literatură română, urmat de alte șapte volume.

13 filme românești, într-o secțiune specială dedicată 
României, la Festivalul „Opolskie Lamy”

Cea de-a 18-a ediție a Festivalului de Film 
„Opolskie Lamy”, desfășurată în perioada 
2-10 octombrie 2020 în orașul polonez Opole, 
omagiază cinematografia contemporană din 
România printr-o secțiune specială, intitulată 
„Noua Cinematografie Românească“. Festivalul 
are loc și online, în perioada 24 septembrie – 
10 octombrie, pe platforma www.mojekino.pl. 
Printre filmele proiectate în festival se numără: 
„Călătoria fantastică a Maronei”, regia Anca Da-
mian, „Poziția copilului”, regia Călin Peter Netzer, 
„Aferim!”, regia Radu Jude, „Acasă, My Home”, re-
gia Radu Ciorniciuc, „Colectiv”, regia Alexander 
Nanau, „După dealuri”, regia Cristian Mungiu, „La 
Gomera”, regia Corneliu Porumboiu. 

Bogdan Mureșanu, în juriul 
Festivalului Internaţional de Film „Transatlantyk”

Regizorul Bog-
dan Mureșanu, 
câștigătorul Pre-
miului Acade-
miei Europene de 
Film pentru Cel 
mai bun Scurt-
metraj în 2019, 
cu filmul „Cadoul 
de  Crăciun“, face 
parte din juriul 
Festivalului Inter-
național de Film 
„Transatlantyk”, 
desfășurat la Ka-
towice în  perioada 
1-8 octombrie. 
ICR Varșovia este 
pentru a treia 
oară  partener 
al Festivalu-
lui, susținând participarea regizorului român. 
Alături de ceilalți membri ai juriului, Bogdan 
Mureșanu va viziona și evalua 30 dintre cele 
mai interesante scurtmetraje poloneze.

„Cartea săptămânii“ a fost „Falsul Dimitrie“ 

Volumul de poezii 
„Falsul Dimitrie“ 
semnat de Dimi-
trie Crudu, apărut 
în  traducere 
poloneză în anul 
2018, la editura 
Europejski Po-
eta Wolności, a 
fost prezentat de 
ICR Varșovia pe 
site și pe pagina 
de Facebook, în 
cadrul proiectului 
„Cartea săptămâ-
nii“. Traducerea 
cărții le aparține 
lui Jakub Korn-
hauser și Joannei 
Kornaś-Warwas. 
Dumitru Crudu (n. 1968) este poet, prozator, 
dramaturg și jurnalist. După studii la Chișinău și 
Tbilisi, Crudu a absolvit Facultatea de Filologie la 
Brașov. În Polonia, a fost nominalizat la Premiul 
„Poetul European al Libertății“, în 2018, alături 
de alți șase poeți europeni. De asemenea, ICR 
Varșovia a promovat pe rețelele de socializare 
începerea cursurilor de limbă română organi-
zate de Școala CALITATE din Cracovia, precum și 
expoziția „Arhitectură și regalitate“, deschisă în 
perioada 28 septembrie – 31 octombrie la se-
diul Alliance Française din Wrocław. 

IRCCU VENEȚIA
Frumusețea orașului lagunar, în lucrări semnate de 

Baba, Dărăscu, Cabadaiev, Popea și Bălțatu 

În cadrul expoziţiei on-line „Veneţia şi laguna 
veneţiană în viziunea artiştilor români ai seco-
lului XX“, pe paginile de Facebook și Instagram 
ale IRCCU Veneția au fost prezentate, în această 
săptămână, lucrări semnate de pictorii Dimitrie 
Nicolae Cabadaiev (1877-1934), Nicolae Dărăscu 
(1883-1959), Elena Popea (1879-1941), Adam 
Bălţatu (1889-1979) și Corneliu Baba (1906-
1997). În cadrul proiectului „Mari Pictori Români“, 
a fost prezentată lucrarea „Bărci la Veneția“ a 
lui Nicolae Dărăscu (1883-1959). De asemenea, 
 echipa a semnalat apariția albumului „Picturi 
italiene“ al artistului Sorin Scurtulescu, în care 
se regăsesc și lucrări realizate în perioada în 
care acesta a fost bursier al IRCCU Veneția.

ICR VIENA
Modele tradiționale românești, 

reinterpretate la VIENNA DESIGN WEEK
 

Proiectul Almost Two, iniţiat de co/rizom şi 
 realizat de echipa de designeri Wiener Times 
în parteneriat cu Zestrea - o cooperativă din 
Beiuș -, a fost prezentat la 26 septembrie, în 
spaţiul vienez PARK, în cadrul VIENNA DESIGN 
WEEK. Prezentat și pe pagina de Facebook a 
reprezentanței, expoziția revizitează forme și ti-
pare din trecut şi cuprinde obiecte cu  modele 
tradiționale reinterpretate. De asemenea, ICR 
Viena a prezentat cel de-al treilea Festival 
 European de Muzică, organizat de EUNIC Aus-
tria în perioada 29 septembrie - 1 octombrie. 
De data aceasta, tema este „Multilateralism at 
work in Vienna”, cuprinzând concerte de mu-
zică şi de jazz prezentate de Institutul Slovac, 
Institutul Italian şi de Institutul Bulgar din Viena.
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