
ANEXA Nr. 4: RAPORT DE ACTIVITATE - model-cadru  
 
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional 
denumit în continuare autoritatea, pentru Muzeul NaŃional al łăranului Român, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanŃă de urgenŃă, precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare. 
Analiza şi notarea raportului de activitate1 şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii2 de evaluare3: 
1.evoluŃia instituŃiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituŃional existent; 
2.îmbunătăŃirea activităŃii instituŃiei; 
3.organizarea/sistemul organizaŃional al instituŃiei; 
4.situaŃia economico-financiară a instituŃiei; 
5.strategia, programele şi implementarea planului de acŃiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituŃiei, conform sarcinilor şi 
obiectivelor formulate de autoritate; 
6.evoluŃia economico-financiară a instituŃiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menŃionarea resurselor financiare necesare 
de alocat de către autoritate. 
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaŃiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 1 
ianuarie 2009 la 31 decembrie 2009 reprezentând prima evaluare. 
Structura raportului de activitate 

PARTEA I: 4 
a)EvoluŃia instituŃiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituŃional existent: 

 
a.1.colaborarea5 cu instituŃiile/organizaŃiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităŃi - tipul/forma de colaborare, după caz, 
proiectele desfăşurate împreună cu acestea; 
6 filme documentare, Europenii necunoscuŃi, Femei despre femei, Festivalul de muzică Klezmer, colaborare cu Forumul Cultural 
Austriac, februarie, martie-aprilie, iulie 2009. 
Festivalul de Film European, colaborare cu Institutul Cultural Român, mai 2009. 
Best of ASTRA Film Festival¸colaborare cu ASTRA Film Festival, aprilie 2009. 
TIFF retrospectivă, colaborare cu Transilvania Film Festival, iunie 2009. 
Târgul łăranului, Ziua Recoltei, Terra Madre, colaborare cu Grupul de iniŃiativă „Radu Anton Roman”, AsociaŃia Prietenii Muzeului 
łăranului Român, DC Communication, ARK, Slow Food România, ianuarie-decembrie 2009. 
Târgul pentru o viaŃă sănătoasă, colaborare cu SC Events SRL, mai 2009. 
Târgul de antichităŃi, colaborare cu Jurnalul NaŃional 
Ziua Africii, colaborare cu FDSC, mai 2009 
Ziua rusă, colaborare cu Centrul cultural rus, mai 2009. 
ExpoziŃie de artă populară contemporană, în colaborare cu Muzeul NaŃional de Artă, iunie 2009. 
Seara culturală poloneză, colaborare cu Uniunea Polonezilor din România, iunie 2009 
ExpoziŃie fotografică Dobrogea, colaborare cu Societatea de concerte BistriŃa, iunie 2009 
Târgul de Sânziene, colaborare cu J’info Tours, iunie 2009. 
La medicina magica, colaborare cu Muzeul NaŃional al Agriculturii Slobozia, iunie – noiembrie 2009 
Apa, focul, pământul şi sarea, colaborare cu Muzeul NaŃional al Agriculturii Slobozia, iunie-septembrie 2009 
Suveniruri muzeale, colaborare cu AsociaŃia ARTEX şi ReŃeaua NaŃională a Muzeelor din România, iulie – septembrie 2009. 
ADfel, Festival de publicitate neconventionala, colaborare cu IQads, Bucureşti, septembrie 2009. 
60 de biserici din lemn, colaborare cu FundaŃia DALA, Ordinul ArhitecŃilor din România, septembrie – octombrie 2009. 
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Broderii din Ucraina, colaborare cu Uniunea Ucrainienilor din România, ian-dec. 2009 
Fragments of the Earth, Urme rural-urban, Magic Blocks, colaborare cu AsociaŃi Zeppelin, octombrie, noiembrie 2009. 
Retrospectiva ANONIMUL 2009, colaborare cu Festivalul InternaŃional de film independendt Anonimul, august 2009. 
ProiecŃie specială NEXT, colaborare cu Societatea culturală NexT, august 2009. 
Povestitorii de la Şosea, ConferinŃele de la Şosea, colaborare cu Clubul łăranului, ianuarie – decembrie 2009. 
Bulgarii din România, colaborare cu Uniunea NaŃională a Etnicilor Bulgari, iunie – prezent. 
Numitorul comun: moartea, colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj-Napoca, Fundatia Konrad Adenauer, noiembrie 2009. 
ConferinŃe, colaborare cu Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, septembrie – decembrie 2009. 
Calendarul „Frumos e tot lucrul curat”, colaborare cu AsociaŃia Prietenii Muzeului łăranului Român, P&G, decembrie 2009 
Târguri de meşteri, colaborare cu Primăria Mun. Bucureşti, Primăria Sect. 1, City Mall, ARCUB, FundaŃia Voiculescu, Sala Dalles. 2009 
 
a.2.participare în calitate de partener (coorganizator, coiniŃiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene/internaŃionale6; 
„La medicina magica”, colaborare Laboratorul de antropologie „Rocca Grimalda”, Italia, septembrie 2008-mai 2009. 
Attention, Tsiganes!, colaborare cu Muzeul ASTRA (Sibiu) şi Primăria oraşului Helsinki, aprilie – sepembrie 2009. 
360 de grade, colaborare cu Ambasada Mexicului, septembrie 2009. 
Patrimoine en mouvement, colaborare cu Musee Theodore Monod, Dakar, iunie 2009 
Festivalul Tamisei, colaborare cu Institutul Cultural Român, Londra, septembrie 2009 
On the clothesline, colaborare cu Institutul Cultural Român, Londra, septembrie 2009. 
Judecata de apoi, colaborare cu I.C.R. + Comitetul Patronal al Mileniumului Catedralei Torcello – VeneŃia, iunie-septembrie 2009 
Sokrates-Erasmus, burse de studii în colaborare cu Universitatea din Perugia, Italia, iunie–septembrie 2009. 
Obiecte de artă populară contemporană, expoziŃie în colaborare cu Ambasada Română din Luxembourg, octombrie 2009 
Remembering Communism. Theoretical Approaches to the Memory of Communism, colocviul international colaborare cu 
Universitatea din Leipzig şi cu Volkswagen Stifftung  
 
a.3.acŃiuni de publicitare7 a proiectelor proprii ale instituŃiei; 
Nr. 
crt. 

Eveniment/târg/expoziŃie Perioada Sala Rezultate 

     
1       

Cusături/Ńesături.Exporiment.  
 
Atelier de cusut şi privit (în 
cadrul expoziŃiei) 

16 decembrie-8 
februarie 
 
3 februarie 

Foaier - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- spot RRC de 3 ori pe zi/7 zile 
- ½ pagină 24FUN 
- 4 machete Observator cultural  
- 250  invitaŃii expediate prin poştă 
- postarea comunicatului pe site-urile specializate: 
pubbling, communicate media, communicate de presa 
- postarea de informaŃii pe site-ul MłR 
 
 

2 6 filme documentare marca 
Nikolaus Geyrhalter 

27 ianuarie-1 februarie Studio Horia 
Bernea 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 70 de jurnalişti 
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din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site-urile specializate: 
pubbling, communicate media, communicate de presa  
- publicare machetă ¼ pagină Observator cultural 
- publicare machetă ½ pag. 24FUN 
-  peste 500 de flyere 
 

3 Atelier de hârtie manuală 7 februarie-iunie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postare pe site MTR 
 

4 ExerciŃii de feminitate – 
expoziŃie de pictură – Ana 
Tzigara Berza 

19 februarie-8 martie Irina Nicolau - newsletter si reminder trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- publicare machetă ¼ pag. Observator cultural 
- postare pe site MTR (text, poze) 
- postarea comunicatului pe site-urile specializate: 
pubbling, communicate media 
 

5 Târgul MărŃişorului 25 februarie-1 martie   - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site-urile specializate: 
www.comunicatedepresa.ro, 
www.comunicatemedia.ro, www.pubbing.ro, 
www.newsmart.ro 
- postare pe site şi pe blog MTR (text, poze) 
- ApariŃii machete în presă: 
24 FUN – 2 x half page, apariŃie 19 febr. si 26 febr. 
 
Observatorul Cultural – ¼ pagina, apariŃie 25 febr. 
 
Ziua – 2 x ¼ pagina, apariŃie 24 febr. si 27febr. 
  
- Difuzare spot radio la:  
Radio România ActualităŃi: 2 ori/zi, 5 zile 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
SmartFM: 3ori/zi, 7 zile 
 
- Afişare bannere web pe: www.hotnews.ro, 
www.smartfm.ro, www.port.ro.  
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- 40 de afişe lipite la Metrorex 
- 100 de afişe panotate în mijloacele RATB 
- 20 afişe la Universitatea Bucureşti, Universitatea de 

Arhitectura, Librăriile Cărtureşti 
- 250 de invitaŃii expediate prin poşta şi email 
 

6 ConferinŃele de la Şosea. Ana 
Giurchescu, Ioana Popescu 
(ediŃia a II-a) 

4 martie Clubul 
łăranului 

 
- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postare pe site MTR (text, poze) 
- apariŃie machetă ¼ ziarul Ziua 
- 18 afişe la Universitatea Bucureşti, Universitatea de 
Arhitectura, Librăriile Cărtureşti 
- 50 dosare distribuite publicului 

7 Europenii necunoscuŃi. 10 
minorităŃi răspândite prin 
Europa şi adunate în fotografii 
de Kurt Kaindl. ExpoziŃie 

6 martie-6 aprilie OaspeŃi - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
 
- apariŃii machete în presa scrisă: 
machetă ¼ pag. ziarul Ziua 
machetă ¼ pag. 24Fun 
machetă ¼ pag. Observator cultural 
 
- postarea comunicatului pe site-urile specializate: 
pubbling, communicate media  
- postare pe site MTR (text, poze) 
 

8 Târgul Ńăranului 14 martie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
 

9 Seară de muzici tradiŃionale – 
Hegheduşii din Bihor  şi Taraful 
Argint 

17 martie Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postare pe site şi pe blog 
 

10 Concertul tarafului 
bucureştean al lui Vasile 
Năsturică 

25 martie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postare pe site şi pe blog 
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11 Clubul Filantropia. Vintilă 
Mihailescu, Mihai Coman 

30 martie Librăria 
Cărtureşti 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postare pe site şi pe blog 
 

12 Shukar, expoziŃie foto de 
Marina Obradovic 

13 martie-3 aprilie Irina Nicolau - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site-urile specializate: 
www.comunicatemedia.ro, www.pubbing.ro 
- postare pe site MTR (text, poze) 
 
- apariŃii machete în presa scrisă: 
 ½ pag. 24 FUN  
 ¼ pag Observatorul Cultural 
  
- difuzare spot radio la  
Radio România Cultural, de  3ori/zi, 7 zile 
 
- 40 de afişe lipite la Metrorex 
 
 

13 ConferinŃele de la Şosea. 
Marketizarea tradiŃiilor. Vintilă 
Mihailescu şi Florin Dumitrescu 
 (EdiŃia a III-a) 

1 aprilie Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- apariŃie machetă în presa scrisă: ¼ pag Observatorul 
Cultural  
- 18 afişe la Universitatea Bucureşti, Universitatea de 
Arhitectura, Librăriile Cărtureşti 
- 50 dosare distribuite publicului 
 

14 Minciuni literare. Dialog 
cultural româno-maghiar 

2 aprilie Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postare pe site MTR 
 

15 Ouă încondeiate. Familia Zinici 5-9 aprilie Acvariu - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postare pe site MTR  
 

16 Târg de Florii 10-12 aprilie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
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- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea pe site-uri specializate 
(www.comunicatedepresa.ro, 
www.comunicatemedia.ro, www.pubbing.ro)  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR 
- apariŃii machete în presă:  
24 FUN – 2 x ½ pagină 
Observatorul Cultural – ¼ pagină 
Ziua – 2 x ¼ pagină 
 
- difuzare spot radio la:  
Radio România ActualităŃi: 2 ori/zi, 5 zile 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
SmartFM: 3ori/zi, 7 zile 
RFI: 3ori/zi, 7 zile 
 
- afişare bannere web pe www.hotnews.ro, 
www.smartfm.ro, www.port.ro, www.ziua.ro 
 
- 30 de surse/relatări în presa privind evenimentul 
- 40 de afişe lipite la Metrorex 
- 100 de afişe panotate în mijloacele RATB 
- 20 afişe la Universitatea Bucureşti, Universitatea de 
Arhitectura, Librăriile Cărtureşti 
- trimitere invitaŃii (300 buc.) prin poştă şi în format 
electronic  
 

17 Târgul Ńăranului 17-18 aprilie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
 

18 Dumitru Şchiopu şi Tînăra 
GeneraŃie, Violeta şi Eugen 
Pătru, Vlădeşti Vâlcea. 
Expo ceramica de Vlădeşti 

22-26 aprilie Acvariu - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postare pe site MTR  
 

19 Târgul Ńăranului 25-26 aprilie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
 

20 Clubul Filantropia. Adela 
Tolpean 

28 aprilie Librăria 
Cărtureşti 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site MłR 
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21 ConferinŃele de la Şosea. Să 

mori la umbra unui blog. 
Rodica Zane şi Şerban 
Anghelescu 
(EdiŃia a IV-a) 

6 mai Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- ApariŃie machetă în presă:  
24 FUN –¼ pag  
- 18 afişe la Universitatea Bucureşti, Universitatea de 
Arhitectura, Librăriile Cărtureşti 
- postarea reclamei pentru conferinŃă pe panoul digital de 
reclamă de pe faŃada clădirii Cocor , timp de o săptămână 
 

22 6 Ńări.6 zile. 6000 de km. 
Happening 

6 mai  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site MłR 
- 5 afişe lipite 
 

23 Târg de antichităŃi Ńărăneşti 23-24 mai  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postat comunicat pe site-uri specializate 
(www.comunicatedepresa.ro, 
www.comunicatemedia.ro, www.pubbing.ro, 
www.comunicate.mediafax.biz), 
 
-apariŃie machetă în presă : 
24 Fun – 2 x ½ pagină 
Observatorul Cultural – ¼ pagina 
 
- difuzare spot radio la:  
Radio România ActualităŃi: 2 ori/zi, 5 zile 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
RFI: 3ori/zi, 7 zile 
 
- postarea reclamei pentru târg pe panoul digital de 
reclamă de pe faŃada clădirii Cocor , timp de o săptămână 
 
- 90 chestionare completate şi prelucrate 
- 300 foi de târg 
- 250 invitaŃii trimise prin poştă 
- 40 afişe la Metrorex 
- 80 afişe lipite în mijloacele RATB 
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24 Târgul Ńăranului 23-24 mai  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
 

25 Târg pentru o viaŃă sănătoasă 29-31 mai  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postare pe site-ul şi blogul muzeului 
 
 

26 Târg de 1 Iunie 1 iunie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site MłR 
- postarea reclamei pentru târg pe panoul digital de 
reclamă de pe faŃada clădirii Cocor , timp de o săptămână 
 
- difuzare spot radio la:  
Radio România ActualităŃi: 2 ori/zi, 5 zile 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
 
 

27 Timoc Cocktail. ProiecŃii şi 
conferinŃă 

2 iunie Foaier  
- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site MłR 
- apariŃie machetă în presă : 
¼ pag 24 Fun 
-  10 afişe lipite 
 

28 Clubul Filantropia. Smaranda 
Vultur, Otilia Hedeşan, Nicoleta 
Muşat, Corina Popa 

3 iunie Librăria 
Cărtureşti 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site MłR 
- 10 afişe lipite 
  

29 ConferinŃele de la Şosea. 
SperanŃa Rădulescu, Florin 
Iordan 
(EdiŃia a V-a) 

4 iunie Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site MłR 
- 18 afişe la Universitatea Bucureşti, Universitatea de 
Arhitectura, Librăriile Cărtureşti 
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30 Dantele si broderii. Exporiment 
 

5 iunie -25 iulie -14 
septembrie 

Irina Nicolau - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site-urile specializate: 
www.comunicatemedia.ro, 
www.comunicate.mediafax.biz www.pubbing.ro,  
- postare pe site MTR (text, poze) 
 
 
- ApariŃie machetă în presă: 
24 Fun – 1 x half page 
Observatorul Cultural – ¼ pagina,  
Ziua – 1 x ¼ pagina 
 
Difuzare spot radio la:  
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
RFI: 3ori/zi, 7 zile 
 
250  invitaŃii expediate  prin poştă 
 
30 de afişe lipite în spaŃiul Metrorex 
 

31 Târgul Ńăranului 6-7 iunie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
 

32 Cabina de proiecŃie – veşmânt 
de hârtie 
 

7-12 iunie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- 250 de flyere trimise 
 

33 Târgul Ńăranului 9-10 mai  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
 

34 ExpoziŃie fotografică Dobrogea 
 

10- 30 iunie Acvariu 

35 Dobrogea, identităŃi şi crize. 
Lansare carte şi expoziŃie foto 

10 -30 iunie La nuiele 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site-urile specializate: 
www.comunicatemedia.ro, biz www.pubbing.ro,  
- un interviu de 30 minute la RFI 
- reportaj la TVR 1 - 10 minute 

36 Târgul Ńăranului 13-14 iunie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
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37 Povestitorii de la Şosea. Lucian 
Dan Teodorovici, Florin 
Lăzărescu 

16 iunie Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatedepresa.ro 
www.comunicatemedia.ro 
www.comunicate.mediafax.biz 
 www.pubbing.ro 
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR şi pe blog (text si 
poze) 
- apariŃie machetă în presă : 
24 Fun - 1/2 pag. 
Observatorul Cultural – ¼ pag. 
Suplimentul de cultură – ¼ pag. 
- difuzare spot radio la:  
Radio România ActualităŃi: 2 ori/zi, 5 zile 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
RFI: 3ori/zi, 7 zile 
- 20 de afişe lipite la  Universitatea Bucureşti, Librăriile 
Cărtureşti, ICR 

38 Târgul Ńăranului 20-21 iunie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
 

39 ExpoziŃia „Apa, focul, pamântul 
şi sarea” 
(organizat la Muzeul NaŃional 
al Agriculturii Slobozia) 
 

24 iunie – 24 
septembrie 

 - 50 invitaŃii expediate  prin poştă 
 

 

40 Târg de Sânziene 24 iunie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR si pe blog (text si 
poze) 
- 250 foi de târg 
- 20 de afişe lipite în zona centrală a oraşului 

41 Ateliere de vară 30 iunie-1 august  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR şi pe blog (text şi 
poze) 

42 Judecata de Apoi, expoziŃie de 
icoane 

30 iunie-3 septembrie Palazzo 
Correl, 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
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VeneŃia jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR si pe blog (text si 
poze) 

43 Povestitorii de la Şosea. Mircea 
Cărtărescu 

2 iulie Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR şi pe blog (film, text 
si poze) 
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatedepresa.ro 
www.comunicatemedia.ro 
www.comunicate.mediafax.biz 
 www.pubbing.ro 
- 18 afişe la Universitatea Bucureşti, Universitatea de 
Arhitectura, Librăriile Cărtureşti, ICR 
 
ApariŃie machetă în presă: 
 24 Fun - 1/2 pag. 
Observatorul Cultural – ¼ pag. 
Suplimentul de cultură – ¼ pag. 
 
Difuzare spot radio la:  
Radio România Cultural,  3ori/zi, 7 zile 
 

44 Târgul Ńăranului 4-5 iulie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
45 Târgul Ńăranului 11-12 iulie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
46 Târgul Ńăranului 27-28 iulie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
47 Bulgarii din România. ExpoziŃie  16 iulie -  În muzeu, 

sala Laolaltă 
- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR  

48 Târgul Ńăranului 18-19 iulie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
49 Târgul Ńăranului 15-16 august  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
50 ADfel - festival de publicitate 

neconvenŃională 
august,  1 septembrie  - realizarea unui stand de prezentare MłR   

- realizarea a 300 de cărŃi poştale manuale şi 50 de 
sorcove, obiecte oferite publicului 
- afişarea informaŃiilor pe blog (text şi poze), facebook, 
twitter 

51 Târgul iconarilor 11-13 septembrie 
 

 

52 TroiŃe – expo foto 11 septembrie – 15 
octombrie 

Acvariu 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR 
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- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatedepresa.ro 
www.comunicatemedia.ro 
www.comunicate.mediafax.biz 
 www.pubbing.ro 
 
ApariŃie machetă în presă : 
24 Fun - 1/4 pag. 
Observatorul Cultural – ¼ pag. 
Suplimentul de cultură – ¼ pag. 
 
Difuzare spot radio la:  
Radio România ActualităŃi: 2 ori/zi, 5 zile 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
RFI: 3ori/zi, 7 zile 
SmartFm: 3ori/zi, 7 zile 
 
80 de afişe în mijloacele de transport ale RATB 
 

53 60 de biserici din lemn 11  septembrie – 7 
octombrie 

Foaier Postare pe blog (text + imagine) 

54 Târgul Ńăranului 12-13 septembrie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
55 ExpoziŃie în colaborare cu ICR 

Londra 
 

august – septembrie  

Festivalul Tamisei 12-13 septembrie Londra 56 
On the clothsline - expoziŃie 14-25 septembrie Londra, 

sediul ICR 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- postare pe blog 
 
 

57 Expo foto “360 de grade” 
Eveniment lansare 
 

14-30 septembrie Şcoala 
Satului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea informaŃiilor pe site 
- 80 de invitaŃii expediate prin poştă 

58 Povestitorii de la Şosea. 
Răzvan Petrescu, TO Bobe 

17 septembrie Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatemedia.ro 
www.pubbing.ro 
- postarea pe blog si site MłR (texte + imagini) 
- apariŃie machetă în presă : 
Observatorul Cultural – ¼ pag. 
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Suplimentul de cultură – ¼ pag. 
 

59 “PorŃi şi ferestre deschise” - 
expo foto în cadrul proiectului 
ColecŃii săteşti 

25 septembrie-18 
octombrie 

Irina Nicolau - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR 
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatedepresa.ro 
www.comunicatemedia.ro 
www.comunicate.mediafax.biz 
 www.pubbing.ro 
 
- apariŃie machetă în presă  
24 Fun - 1/4 pag. 
Observatorul Cultural – ¼ pag. 
 
- difuzare spot radio la:  
Radio România ActualităŃi: 2 ori/zi, 5 zile 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
RFI: 3ori/zi, 7 zile 
 
- 20 mape de presă 
- 250 invitaŃii expediate prin poştă 
 

60 Ateliere de creativitate 1 octombrie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR si pe blog (text si 
poze) 
 

61 Ziua Recoltei 2-4 octombrie Curte Muzeu - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR 
- postarea informatiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatemedia.ro 
www.pubbing.ro 

62 Expo arhitectura specific 
japoneză. “Fragments of the 
Earth” 

2-30 octombrie Sala OaspeŃi - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR 

63 Povestitorii de la Şosea. Radu 14 octobmrie Clubul - newsletter trimis la 4700 de persoane 
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Cosaşu łăranului - comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR si pe blog (film, text 
si poze) 
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatemedia.ro 
www.pubbing.ro 
 
- apariŃii machetă în presă  
24 Fun - 1/2 pag. 
Observatorul Cultural – ¼ pag. 
Suplimentul de cultură – ¼ pag. 
 
- difuzare spot radio la:  
Radio România ActualităŃi: 2 ori/zi, 5 zile 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
SmartFM: 3ori/zi, 7 zile 
 

64 ConferinŃele Institului de 
Istorie a Religiilor – Andrei 
Pleşu 

15 octombrie Clubul 
łăranului 

- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR ( text şi poze) 
 

65 Târg de antichităŃi Ńărăneşti 16-18 octombrie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR si pe blog (film, text 
si poze) 
- postarea informatiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatedepresa.ro 
www.comunicatemedia.ro 
www.comunicate.mediafax.biz 
 www.pubbing.ro 
 
- ApariŃii machetă în presă: 
24 Fun - 1/2 pag. 
Observatorul Cultural – ¼ pag. 
Suplimentul de cultură – ¼ pag. 
 
Difuzare spot radio la:  
Radio România ActualităŃi: 2 ori/zi, 5 zile 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
RFI: 3ori/zi, 7 zile 
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- 30 afişe la Universitatea Bucureşti, Universitatea de 
Arhitectura, Librăriile Cărtureşti, ICR 
- 80 de afişe în transportul în comun 
- apariŃia a cinci articole dedicate evenimentului, în 
Jurnalul NaŃional 
 

66 “Urme - rural si urban în 
Bucureşti” 
InstalaŃii 

16 octombrie -1 
noiembrie 

Foaier - afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR şi pe blog (film, text 
şi poze) 

67 Expo foto şi documente din 
arthiva CNSAS. Ioana Voicu 
ArnăuŃoiu 

22 octombrie-7 
noiembrie 

Irina Nicolau - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR si pe blog (film, text 
si poze) 
- postarea informatiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatedepresa.ro 
www.comunicatemedia.ro 
www.comunicate.mediafax.biz 
 www.pubbing.ro 
- difuzare spot radio la Radio România Cultural de 3ori/zi, 
7 zile 

68 Festivalul de muzică Klesmer 3-8 noiembrie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR si pe blog (text si 
poze) 
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatemedia.ro 
www.pubbing.ro 
- postarea informaŃiilor pe platforme sociale media: 
Facebook, Twitter 
 

69 ExpoziŃia Magic Blocks 9-26 noiembire Acvariu 
Sala Horia 
Bernea 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR şi pe blog (text si 
poze) 
 
 

70 ConferinŃele de la Şosea. De la 
camera buna la living. Vintilă 
Mihăilescu, Anamaria Iuga şi 

10 noiembrie Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
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Bogdan Iancu - postarea comunicatului pe site MłR 
- 18 afişe la Universitatea Bucureşti, Universitatea de 
Arhitectura, Librăriile Cărtureşti 
- interviuri la RFI, Deutsche Welle, Radio România 
InternaŃional, Trinitas TV 

71 ExpoziŃie Numitorul comun: 
Moartea 

11-29 noiembrie Sala Foaier - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatemedia.ro 
www.pubbing.ro 
- postarea comunicatului pe site MłR 

72 ConferinŃele Institului de 
Istorie a Religiilor.  
Cunoasterea cardiaca in istoria 
religiilor 

12 noiembrie Clubul 
łăranului 

- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR ( text şi poze) 
 

73 Povestitorii de la Şosea. Ana 
Maria Sandu şi Dan Lungu 

18 noiembrie Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR si pe blog (film, text 
si poze) 
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatemedia.ro 
www.pubbing.ro 
 
- apariŃii machetă în presă  
24 Fun - 1/2 pag. 
Observatorul Cultural – ¼ pag. 
NopŃi şi zile – ½ pag 
 
- difuzare spot radio la:  
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
SmartFM: 3ori/zi, 7 zile 
 
 

74 ExpoziŃie de Măşti Ioan Albu 27 noiembrie – 3 
decembrie 

Acvariu - newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR 
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatedepresa.ro 
www.comunicatemedia.ro 
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www.comunicate.mediafax.biz 
 www.pubbing.ro 
- apariŃie machetă în presă  
Observatorul Cultural – ¼ pag. 
- postari pe platforme sociale media: Facbook şi Twitter 
 

75 Târgul de Sfântul Nicolae 4-6 decembrie Curte, Foaier, 
Acvariu, Irina 
Nicolau 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR 
-apariŃie machetă în presă : 
24 Fun – 2 x ½ pagină 
Observatorul Cultural – ¼ pagina 
 
- difuzare spot radio la:  
Radio România ActualităŃi: 2 ori/zi, 5 zile 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
RFI: 3ori/zi, 7 zile 
 
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatedepresa.ro 
www.comunicatemedia.ro 
www.comunicate.mediafax.biz 
 www.pubbing.ro 
 
- postarea reclamei pentru târg pe panoul digital de 
reclamă de pe faŃada clădirii Cocor, timp de o săptămână 
- 300 foi de târg 
- 80 afişe lipite în mijloacele RATB 
 

76 Povestitorii de la Sosea. Fillip 
si Matei Florian 

8 decembrie Clubul 
Taranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR si pe blog (film, text 
si poze) 
- apariŃii machetă în presă  
Observatorul Cultural – ¼ pag. 
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatemedia.ro 
www.pubbing.ro 
 

77 Târgul Terra Madre  10-13 decembrie  - newsletter trimis la 4700 de persoane 
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- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- afişarea informaŃiilor pe site-ul MłR 
 
- postarea informaŃiilor pe site-urile specializate: 
www.comunicatedepresa.ro 
www.comunicatemedia.ro 
www.comunicate.mediafax.biz 
 www.pubbing.ro 
 
-apariŃie machetă în presă : 
Observatorul Cultural – ¼ pagina 
- difuzare spot radio la:  
SmartFM: 3ori/zi, 7 zile 
- postarea reclamei pentru târg pe panoul digital de 
reclamă de pe faŃada clădirii Cocor, timp de o săptămână 
 

78 ConferinŃele de la Şosea. 
România rustică  

16 decembrie Clubul 
łăranului 

- newsletter trimis la 4700 de persoane 
- comunicat de presa trimis la aproximativ 500 de 
jurnalişti din presa scrisă, online, televiziuni şi radiouri  
- postarea comunicatului pe site MłR 
- spot radio: 
Radio România Cultural: 3ori/zi, 7 zile 
- apariŃie machetă în presă : 
Observatorul Cultural – ¼ pagina 
 

79 Calendar 2010  octombrie  - realizarea a 2000 de calendare , constituind material 
publicitar  

80 Realizarea prezenŃei muzeului 
în mediile virtuale de 
comunicare 

  - site:  
- up-datarea zilnica a informaŃiilor de pe site (postere, 
fotografii, informaŃii); 
postarea de text şi fotografii pentru rubrica “Texte şi 
contexte” a  sărbătorilor de peste an;  
- postare pe site-ul MłR a programului săptămânal al 
Clubului łăranului în prima jumătate anului 2009; 
- trimiterea de newsletter;  
 

- blog: 
- up-datarea zilnică a informaŃiilor de pe blog (postere, 
fotografii, informaŃii) 

- Twitter 
- realizare cont în 30 martie; 



 19 

- postarea de stiri 
- Facebook 

- realizare cont în 7 iulie 
- postarea de ştiri 
- raspuns la comentariile publicului 

 
81 Diverse media şi publicitate 

 
Tot timpul anului  - trimiterea de informaŃii şi imagini despre evenimentele 

care vor urma luna urmatoare către publicaŃiile: Tabu, 
Elle, Time Out Bucureşti, La Cucina 
- reînnoirea ianformaŃiilor de pe ecranele Cocor Media 
Channel de cel puŃin două ori pe lună 

 
Noul Cinematograf al Regizorului Roman: 
 Tip eveniment Nume eveniment Perioada Parteneri Activitati Rezultate 
1 Festival de 

film 
FESTIVALUL FILMULUI 
EUROPEAN 

9-17 mai ICR Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blog-ul 

MTR 
- comunicat de presa distribuit 

electronic contactelor din 
presa  

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

- machete pe Cocor 
- realizarea vizibilităŃii 

evenimentului prin afişaj 
exterior 

20 proiectii 
 

  TRANSILVANIA 
INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL 

10-17 iunie TIFF Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blog-ul 

MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 

18 filme 
1446 spectatori 
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(communicate.mediafax.biz, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

- Machete pe Cocor 
- Realizare machete – 24 Fun  

  ANONIMUL  
 

18-23 
august 

Fundatia Anonimul Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blog-ul 

MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatedepresa.ro, 
comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

- Machete pe Cocor 
- Realizare machete – 24 Fun  

46 scurtmetraje 
 
11 lung metraje 
 
 
1292 spectatori 

  KINODISEEA  
 

22-27 
septembrie 

Metropolis Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blog-ul 

MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa  

- newsletter la peste 4500 
abonati 

16 filme pentru 
copii 
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- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

2 Proiectii 
tematice 

“Spatiu feminin – femei 
in fata si in spatele 
obiectivului” 
 
- tinere regizoare 
romance 
 
- regizoare spaniole 
 
 

4-30 aprilie Institutul 
Cervantes, UNATC 
si Hyperion 

Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blog-ul 

MTR 
- comunicat de presa distribuit 

electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate (pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

4 calupuri x 5 
filme= 20 
scurtmetraje 
 
3 lungmetraje si 
un calup de 4 
scurtmetraje 

   Atentie, motor si … 
stiinta, (proiectii de filme 
doc spaniole) 

19, 20, 26, 
27 mai 

Institutul 
Cervantes si 
Asociatia Spaniola 
de Film si Imagine 
Stiintifice, UNATC, 
www.stiintaazi.ro 

Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blog-ul 

MTR 
- comunicat de presa distribuit 

electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate (pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

 

4 calupuri de 
scurt metraje   

  Ciclul filmului agrar 8, 9, 15 
iunie 

Institutul 
Cervantes 

Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blog-ul 

MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatedepresa.ro, 

23 de proiectii, 
scurt si lung 
metraje 
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comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

  Zilele filmului austriac . 
Femei pentru femei 

7, 8 iulie Forumul cultural 
austriac 

Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatedepresa.ro, 
comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

- Machete pe Cocor 
- Realizare machete – 24 Fun  

4 proiectii 
 
146 spectatori 

  Zilele filmului polonez 
Scurt metraje realizate 
de studenŃi la şcoala 
Andrzej Wajda 

23-25 iulie Institutul Cultural 
Polonez 

Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

- Realizare machete – 24 Fun  

10 proiectii 
scurtmetraje 
 
39 spectatori 

  Next – 4 scurt metraje 
premiate la Festivalurile 
NexT 

27 august Fundatia Culturala 
Next 

Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

4 proiectii  
169 spectatori 
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- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

  Zilele filmului mexican 14-22 
septembrie 

Ambasa Mexicului Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

- Machete pe Cocor 

10 proiectii 

  Zilele filmului rus   Media 
Materiale promotionale:  

- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

 

3 Proiectii 
eveniment 

Andrei Ujica – Out of the 
Present, intalnire cu 
Andrei Ujica si Alexandru 
Solomon 
 

2 aprilie  Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 

2 proiectii 
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electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

  Andrei Dascalescu, 
Constantin si Elena, 
proiectie speciala 

1 iulie, 26 
august 

 Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatedepresa.ro, 
comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

1 proiectie 
282 spectatori 
 

  Pelicula restaurata Il 
bidone; intalnire cu 
Alberto Castaldini, 
Directorul Institutului 
Italian de Cultură şi 
Cătălin Mitulescu, 
regizorul lunii 
septembrie 

30 
septembrie 

Institutul Italian 
de Cultura 

Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului (synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatedepresa.ro, 
comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 

1 proiectie 
114 spectatori 
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synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

4 Regizorul 
lunii 
 

Alexandru Solomon  
 

2 aprilie   

  Radu Munteanu  
 

22 mai  32 spectatori 

  Tudor Giurgiu  
 

23 iunie  60 spectatori 

  Nae Caranfil  
 

26 iulie  61 spectatori 

  Catalin Mitulescu  
 

septembrie  

Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatedepresa.ro, 
comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

 

5 Ziua filmului 
documentar 

Astrafilm Aprilie, 
mai, iunie 

 Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatedepresa.ro, 
comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

18 proiectii 
 
249 spectatori 

  O chestiune de gust – 
scurtmetraje despre 
gastronomie si gust  

17, 18 iulie  Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 

2 proiectii cu 
calupuri de 
scurtmetraje 
 
37 spectatori 
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electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatedepresa.ro, 
comuncatemedia.ro, 
communicate.mediafax.biz, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

6 Alte proiecŃii  Tot timpul 
anului 

 Materiale promotionale:  
- afisare pe site-ul MTR 
- afisare informatii pe blogul 

cinematografului(synopsis, 
trailer, program fotografii) 

- comunicat de presa distribuit 
electronic contactelor din 
presa si pe site-uri 
specializate 
(comuncatedepresa.ro, 
comuncatemedia.ro, 
pubbing.ro) 

- newsletter la peste 4500 
abonati 

- flyers format A4 (program, 
synopsis, fotografii, premii 
ale filmelor). 

Aprilie – 28 
proiecŃii 
Mai - 25 proiectii 
Iunie - 35 
proiectii 
Iulie - 41 proiectii 
August - 52 
proiectii 
Septembrie - 37 
proiectii 
Octombrie – 45 
proiecŃii 
Noiembrie – 47 
proiecŃii 
Decembrie – 64 
proiecŃii 
 

 
a.4.acŃiuni întreprinse pentru îmbunătăŃirea promovării/activităŃi de PR/de strategii media; 

Afişarea informaŃiilor pe site-ul şi blogurile MNTR. 
Postarea de afişe în zonele centrale (Universitate, Librăriile Cărtureşti, Teatrul NaŃional, Facultatea de Arhitectură, Clubul łăranului) şi în Muzeu. 
Trimiterea de comunicate de presă către adrese media. 
Trimiterea de newsletter către publicul înscris la newsletter (aprox. 6.000 adrese de mail). 
Realizarea de flyere şi bannere pentru diferite evenimente. 
Publicarea de comunicate de presă pe următoarele site-uri specializate: o www.comunicatedepresa.ro (unul gratuit pe lună), o 
www.comunicatemedia.ro (nelimitat, gratis), o www.comunicate.mediafax.biz (8 gratuite pe 6 luni), o www.pubbing.ro (nelimitat, gratis), o 
www.lumebuna.ro (nelimitat, gratis), www.webpr.ro (nelimitat, gratis). 
Acordare de interviuri la televiziuni, radio, reviste locale. 
Publicarea de machete de promovare a evenimentelor în diferite reviste şi ziare. 
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Încheierea de parteneriate media cu:  
24 FUN – publicarea unei pagini de publicitate pe lună timp de un an; 
Radio România ActualităŃi – spoturi de promovare a evenimentelor MNTR şi difuzarea de ştiri, interviuri şi informaŃii în emisiunile 
RRA; 
Radio Romania Cultural - spoturi de promovare a evenimentelor MNTR şi difuzarea de ştiri, interviuri şi informaŃii în emisiuni; 
RFI – realizarea de spoturi, interviuri şi anunŃuri radio. 
Radio Lynx - spoturi de promovare a evenimentelor MNTR şi difuzarea de ştiri, interviuri şi informaŃii în emisiuni; 
Radio Itsy-Bitsy - spoturi de promovare a evenimentelor MNTR destinate copiilor şi difuzarea de ştiri, interviuri şi informaŃii în 
emisiuni; postarea comunicatelor pe site; 
Radio Smart FM - spoturi de promovare a evenimentelor MNTR şi difuzarea de ştiri, interviuri şi informaŃii în emisiuni; 
Radio Guerrilla - spoturi de promovare a evenimentelor MNTR şi difuzarea de ştiri, interviuri şi informaŃii în emisiuni; 
HotNews, webpr.ro – publicarea pe site a comunicatelor de presă ale MNTR şi afişarea unui banner web pentru evenimentele de 
mai mare amploare a MNTR; 
Port.ro - publicarea pe site a comunicatelor de presă ale MNTR şi afişarea unui banner web pentru evenimentele de mai mare 
amploare a MNTR; 
La Cucina - publicarea unei pagini de publicitate pe lună timp de 6 luni; 
Ioana - publicarea unei pagini de publicitate pe lună timp de 6 luni; 
Observator Cultural – publicarea ¼ pagină pe săptămână; 
Timeout – realizarea de articole de promovare a MNTR 
CMYK - publicarea unei pagini de publicitate pe lună timp de 6 luni; 
Arhitectura - realizarea unui articol pe lună de promovare a unui veniment MNTR. 
Suplimentul de cultură – ¼ pagină pentru ConferinŃele de la Şosea 
Cocor Media Channel – publicare pe cele 5 ecrane a machetelor evenimentelor MNTR 
Ziua – publicare articole post eveniment şi postare 2/3 pagină / eveniment 
Liternet – postarea pe site-ul Liternet a comunicatelor de presă 
www.121.ro – postarea pe site a comunicatelor de presă şi trimiterea de newsletters 
Mediafax – realizarea unui cont pe site-ul www.comunicate.mediafax.biz de postare a 8 comunicate în mod gratuit. 
 
Încheierea de parteneriate în sistem barter cu alte organizaŃii / instituŃii:  
RATB, METROREX, AsociaŃia din Pod (Proiectul I love Bucharest – Bucharest METROART); Radio Itsy Bitsy pentru organizarea 
unor ateliere cu copii; DC Comunication, ICR şi Videofil pentru organizarea Festivalului Filmului European. 

 
a.5.apariŃii în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de raportare8; 
Vezi ANEXA A1 
 

a.6.profilul beneficiarului actual: 
- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate; 
- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari9; 
Creşterea substanŃială a numărului de vizitatori s-a făcut în principal pe seama publicului tînăr. Principala caracteristică a profilului 
beneficiarului o constituie astfel vîrsta medie mult mai scăzută comparativ cu anii precedenŃi. A fost păstrat însă şi „publicul tradiŃional” al 
muzeului, alcătuit din persoane cu studii superioare între 40 şi 60 de ani, sporul în această plajă de vîrstă fiind însă, comparativ, mult mai 
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mic. IntenŃionăm de asemenea să deschidem muzeul şi spre persoanele în vîrstă şi cele din categorii defavorizate, venind însă noi în 
întîmpinarea acestora prin activităŃi la domiciliu sau în spaŃii publice de proximitate 
 

a.7.realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada 
raportată; 
Realizarea de interviuri semi-structurate cu mesterii populari care participa la Targurile de Mesteri, pentru completarea bazei de date a 
MNTR. Perioada de realizare a 50 interviuri: 4-6 decembrie 2009. Interviurile au fost realizate de 8 voluntari ai MNTR. 
- beneficiarul-Ńintă:  

- pe termen scurt: vizitatori ai muzeului din toate categoriile de vârstă, din Ńară şi din străinătate. 
- pe termen lung: vizitatori ai muzeului din toate categoriile de vârstă, din Ńară şi din străinătate, studenŃi voluntari, copii participanŃi 

la Atelierele de Creativitate etc. 
 
a.8.analiza utilizării spaŃiilor instituŃiei10; 

Denumire instituŃie Data Sala Suma 
New York media  30.04.2009  3.561,35 
AFR 31.05.2009 Curtea interioara 9.785,06 
FederaŃia organizaŃiilor 
neguvernamentale pt dezvoltare din 
România  

25.05.2009 Curtea muzeului 1.756,77  

AsociaŃia decembrie 1989 Metrou 
România 

18.06.2009 
 

Sala OaspeŃi     294,12 

Ambasada Spaniei  18.06.2009 Sala OaspeŃi  3.781,51 
Vosganian Varujan 08.07.2009 Sala Horia Bernea  1.176,47 
Blocul naŃional al revoluŃionarilor din 
decembrie 1989  
 

20.07.2009 
 

Sala Horia Bernea   1.176,47 

Centru de Proiecte Culturale 
 

30.09.2009 Curtea interioara   4.249,50 

S.c Studiourile Media Pro s.a 12 – 
25.09.2009 

Muzeul Hereşti 26.889,71 
 
 

S.c Lemon Studio srl 21.11.2009 Curtea interioară     700,00 
Ambasada Portugaliei 24.10.2009 Sala Acvariu   1.050,00      
AsociaŃia Script 13.11.2009 Curtea interioara   1.500,00 
AsociaŃia Zeppelin 24.11.2009 Sala Oaspeti   1.500,00 
AsociaŃia Zeppelin 24.11.2009 Curtea interioara   1.500,00 
AsociaŃia Aldo Moro 08.12.2009 Sala Foaier   1.000,00 
ProspecŃiuni S.A 10.12.2009 Sala OaspeŃi   1.260,50 
Total   61.181,46 

 
a.9.îmbunătăŃiri aduse spaŃiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaŃii, reabilitări, după caz. 

1. Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor de ascensoare –RSTV-Contract nr.1530/1.05.2009 : 1.613,52lei + TVA 



 29 

2. Lucrari de reparatii la acoperis « Vila Samurcas »- Contract nr. 9829/7.04.2009 : 6.000 lei (neplatitor de TVA) 
3. Lucrari de instalare geamuri termopan- Contract MNTR01/1401402009 : 6480 lei + TVA 
4. Service si intretinere sisteme de aer conditionat – Contract 453/26.02.2009 ; 2.588 lei + TVA 
5. Servicii de reparare si intretinere a instalatiilor interioare de gaze – Contract 2074/3.08.2009 : 3.800 lei + TVA 
6. Lucrari de reparatii partiale acoperis la « Casa de Piatra – Udriste Nasturel » din cadrul Complexului Muzeal Herasti – Contract 

3083/3.11.2009 : 8.500 lei (neplatitor de T.V.A.) 
7. Lucrari de consolidare perete subsol Corp A – Contract  2184/13.08.2009 : 57.094.56 lei + TVA 
8. Lucrari executie instalatii de joasa tensiune – Contract 1718/30.06.2009 : 51.660 lei + TVA 
9. Lucrari de instalare si completare sisteme de alarma impotriva incendiilor – Contract nr. 2162/2.08.2009 : 19.327.73 lei + TVA 
10. Lucrari de finisare  spatii existente – Contract 2184/13.08.2009 17.718,49 lei +TVA 
11. Lucrari de instalare sisteme de iluminare, semnalizare si mica automatizare – Contract 2179/13.08.2009 : 40.336,13 lei + TVA 
12. Achizitionare componenete si materiale electrice (intrerupatoare generale automate, baterii de condensatoare, tablouri locale de 

distributie, cabluri, aparate de masura si control, etc.) 176.400,00 lei + TVA 
13. Proiectare instalatii electrice – Contract din 7.05.2009 (13.800 euro) – 
56.967,78 lei +TVA 
14. Servicii de verificare, reparare  si asistenta tehnica sistem de alimentare cu aer proaspat Sala « Horia Bernea »- Contract 
1690/26.09.2009 : 7.348 lei (neplatitor de TVA) 
15. Reparatii cos de 4 fum la centrala termica din « Vila Samurcas » - Contract 964/22.04.2009 : 7348 lei + TVA 
16. Contract servicii de cadastru (Sediu Muzeu + Corp administrativ, Bucuresti) – Contract 784/1.04.2009 : 15.000 lei + TVA 
17. Lucrari auxiliare reabilitare, modificare, completare conducte si cabluri (separare circuit de incalzire cu ventiloconvectoare , circuit 
alimentare + contor Atelier Hartie, tablouri trifazice)- Contract 3416/7.12.2009 : 22.436,97 lei + TVA 
18. Servicii de reparare si intretinere rezervoare si statie pompe PSI – Contract 2550/18.09.2009 : 50.420,17 lei+ TVA 
19. Reparatie ascensor  - Contract 824/dec. 2009 :2.289,97 lei + TVA 
20. Confectionare suporti pentru fixare in pereti a unor obiecte grele de patrimoniu (troite, stalpi,usi) : 11.199,98 lei +TVA 
21. Releveu si studiu de prefezabilitate amenajare spatiu cultural « Clubul Taranului »/ Contract 3549/15.12.2009 : 10.910 lei +TVA 
22. Achizitionarea de accesorii de mobilier pentru depozitarea obiectelor de patrimoniu – contract nr. 3483 / 11.12.2009 : 50.420,15 lei 
+ T.V.A. 
23. Servicii de verificare, reparatii si intretinere a instalatiilor electrice de iluminat si de forta in Corpul B. 
24. Lucrari de reparatii generale si renovare (refacere glaf prabusit Corp A , curtea de lumina + grilaj de protectie, refacere partiala 
hidroizolatie_ - contract nr. 2658 / 29.09.2009 : 33.613,45 lei + T.V.A. 
25. Reparatii şi lucrari de refacere a hidroizolatiei si finisari la balcon – 3361 / 03.12.2009 : 9.489,00 lei (neplatitor de TVA) 

 
 

b)îmbunătăŃirea activităŃii profesionale a instituŃiei: 
b.1.proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituŃiei; 
Dezbateri interne pe tema programelor muzeelor: colecŃii săteşti, promovarea patrimoniului muzeal, modalităŃi de organizare e expoziŃiilor. 
Organizare de conferinŃe publice pe tema tradiŃiilor (ConferinŃe la Şosea), organizarea de lecturi publice (Povestitorii de la Şosea), 
dezbateri despre cărŃi de specialitate (Clubul Filantropia). 
 
b.2.proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituŃiei (în proximitate: judeŃ, judeŃe limitrofe, alte judeŃe, alte Ńări 
etc.); 
Ateliere de creativitate în licee din Bucureşti. 
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Proiectul „ColecŃii săteşti din România” a fost derulat şi în alte 6 judeŃe) 
Promovarea patrimoniului muzeului prin organizarea de expoziŃii (VeneŃia, Londra). 
Sprijinirea în organizarea de târguri în alte spaŃii din Bucureşti, în colaborare cu Primăria. 
 
b.3.participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în Ńară, la nivel naŃional/internaŃional, în Uniunea Europeană, după caz, 
în alte state); 
Participare la „Festivalul Tamisei”, septembrie 2009, Londra; participare la Festivalul de publicitate neconvenŃională ADfel, septembrie 
2009. Organizarea de târguri la sediul MNTR (Târgul de MărŃişor, Târgul de Florii, Târgul de 1 iunie, Târgul de Sânziene, Târgul de 
AntichităŃi – organizat de două ori, Târgul iconarilor, Târgul de Sf. Nicolae, Târgul Ńăranului – săptămânal, Târgul pentru o viaŃă sănătoasă). 
Organizarea de expoziŃii în străinătate (2 expoziŃii la VeneŃia şi Londra).  
Organizarea de expoziŃii la sediul muzeului (19 expoziŃii). 
Organizarea de ateliere de creativitate săptămânal (hârtie manuală, ceramică, fotografie, Ńesături, cusături, teatru de păpuşi, instrumente 
muzicale). 
 
b.4.proiecte realizate ca partener/coproducător. 
Parteneriat MTR - Universitatea de Vest Timisoara – MAE – Romanii de dincolo. Cercetari de teren, expozitie, dezbatere, publicarea 
rezultatelor in volum. 
Parteneriat MTR – Muzeul NaŃional de Artă, expoziŃie 
Parteneriat MTR – Laboratorul de Antropologie Rocca Grimalda (Italia), expoziŃie 
Parteneriat MTR - Forumul Cultural Austriac – ProiecŃii, festivaluri şi expoziŃii. 
Parteneriat MTR - Institutul Cultural Român – Festival de film 
Parteneriat MTR - Grupul de iniŃiativă „Radu Anton Roman”, AsociaŃia Prietenii Muzeului łăranului Român, DC Communication, ARK, Slow 
Food România – Târguri de produse locale 
Parteneriat MTR - SC Events SRL- Târg eco. 
Parteneriat MTR - Jurnalul NaŃional – târg de antichităŃi.  
Parteneriat MTR - Societatea de concerte BistriŃa, expoziŃie fotografie 
Parteneriat MTR - J’info Tours - târg 
Parteneriat MTR - Muzeul NaŃional al Agriculturii Slobozia, expoziŃii 
Parteneriat MTR - AsociaŃia ARTEX şi ReŃeaua NaŃională a Muzeelor din România, proiect de artă. 
Parteneriat MTR - FundaŃia DALA, Ordinul ArhitecŃilor din România organizarea de expoziŃii, repertoriu biserici lemn. 
Parteneriat MTR – AsociaŃia Zepplein, expoziŃii de arhitectură japoneză. 
Parteneriat MTR- Festivalul InternaŃional de film independendt Anonimul, proiecŃii film. 
Parteneriat MTR – TIFF, proiectii film 
Parteneriat MTR – ASTRA FILM FESTIVAL, proiectii film 
Parteneriat MTR - Societatea culturală NexT, proiecŃii film 
Parteneriat MTR - Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, 
Fundatia Konrad Adenauer, organizare expoziŃii 
Parteneriat MTR - Primăria Mun. Bucureşti, Primăria Sect. 1, Sala Dalles, City Mall, ARCUB, FundaŃia Voiculescu, organizare de târguri de 
meşteri. 
Parteneriat MTR - Ambasada Mexicului, organizarea de expoziŃii 
Parteneriat MTR – Musee Theodore Monod, Dakar, organizare schimb de experienŃă şi expoziŃii. 
Parteneriat MTR - Institutul Cultural Român, organizare expoziŃie şi participare festival. 
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Parteneriat MTR - Uniunea Ucrainenilor din România, expoziŃie 
Parteneriat MTR – Muzeul Astra Sibiu – Primăria Oraşului Helsinki, proiect 
Parteneriat MTR – Uniunea NaŃională a Etnicilor Bulgari, expoziŃie 
Parteneriat MTR – ICR – IRCU VeneŃia – Comitetul Patronal al Mileniumului Catedralei Torcello (VeneŃia), expoziŃia Parteneriat MTR - 
Universitatea din Perugia, schimb studenŃi ERASMUS. 
Parteneriat MTR – Ambasada Română în Luxembourg, expoziŃie 
 

c)Organizarea/Sistemul organizaŃional al instituŃiei; 
c.1.măsuri de reglementare internă în perioada raportată; 
Renegocierea tutror contractelor de servicii. ObŃinerea Cadastrului şi a Întabulării ansamblului de imobile MTR la o adresă unică.  
 
c.2.propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităŃii în perioada raportată, după caz;  
c.3. delegarea responsabilităŃilor11: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de 
competenŃe în cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.; 
Întruniri săaptămânale ale Cons de conducere, semestriale ale Cons. De Adm şi întruniri ale Cons. Şt. De câte ori a fost nevoie.  
 
c.4.perfecŃionarea personalului - cursuri de perfecŃionare12 pentru conducere şi restul personalului: 
 Cursuri de perfecŃionare: 

 PARTICIPANłI FUNCłIA CURSUL DE 
PREGĂTIRE/PERFECłIONARE    

DURATA 

1. Ceauşu Marieta  economist 
spec.gr.IA 
(auditor) 

„ Sistemul achiziŃiilor publice 
construcŃie instituŃională la               
nivel european- audit intern şi 
control financiar preventiv” 

30.01.- 
01.02.2009 

2. Andreescu 
Magdalena 

muzeograf gr.I Curs formator 30.03 – 
10.04.2009 

3.   David Mihaela director 
economic 

„ Contabilitatea publică” 20.05 – 
23.05.2009 

4.   Sandachi Laura muzeograf gr.II „ Comunicarea cu mass-media : 
instumente şi tehnici” 

15.05-
17.05.2009 

5.   Anton Corina gestionar 
custode sală 

„ Comunicarea cu mass-media : 
instumente şi tehnici” 

15.05-
17.05.2009 

6.   Biju Mioara arhivar tr.I Curs arhivistică 04.05 – 
22.05.2009 

7. Marin Corina consilier gr.I „LegislaŃie şi reglementări în 
domeniul muncii şi protecŃiei 
sociale” 

09.07 – 
12.07.2009 

8.   Mihaly Daniela economist gr.I „ Controlul financiar şi fiscal în 
instituŃiile publice” 

28.06 – 
05.07.2009 

9.   David Mihaela director 
economic 

„ Bugetarea şi finanŃarea 
instituŃiilor publice. Contabilitatea 
de                                            

12.07 – 
19.07.2009 
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angajament -  faze execuŃie B.V.C.  
10. Dumitru Alina referent de spec. 

gr.II   
„ Bugetarea şi finanŃarea 
instituŃiilor publice. Contabilitatea 
de                                            
angajament -  faze execuŃie B.V.C.  

12.07 – 
19.07.2009 

11. Mîndroc 
Marieana 

casier tr.I „ Bugetarea şi finanŃarea 
instituŃiilor publice. Contabilitatea 
de                                            
angajament -  faze execuŃie B.V.C.  

12.07 – 
19.07.2009 

12. Ceauşu Marieta economist 
spec.gr.IA              
(auditor)       

„Controlul financiar şi fiscal în 
instituŃiile publice” 

19.07 – 
26.07.2009 
 

13. Sifft  Sebastian cercetător 
ştiinŃific 

curs de perfecŃionare în regie şi 
producŃie de film documentar 

 

14. Bălan Iuliana muzeograf gr.I „ DTP designer” 07.09 – 
25.09.2009 

15. Petrechescu 
Adrian 

director 
administrativ 

„Managementul administrativ” 01.11 – 
08.11.2009 

16. David Eugen şef birou 
administrativ 

„Managementul administrativ” 01.11 – 
08.11.2009 

17. Grădinaru 
Roxana 

conservator  
gr.II 

„Conservator bunuri culturale” 
convocarea I 

02.11 – 
13.11.2009 

18. Romanescu  
Radu 

pompier tr.I   Curs servant pompier   13.04 – 
08.05.2009 

19. Popescu Florin şef formaŃie 
pompieri 

Curs servant pompier   13.04 – 
08.05.2009 

20. Costea Ionel pompier tr.I Curs servant pompier   13.04 – 
08.05.2009 

21. Bejinariu Mihai pompier tr.I Curs servant pompier   13.04 – 
08.05.2009 

22. Răspopa Iulian şef birou achiziŃii 
publice 

„AchiziŃii publice” 27.11 – 
29.11.2009 

23. Nicolae 
Georgeta 

consilier gr.I   „AchiziŃii publice” 27.11 – 
29.11.2009 

24. OiŃă Anton   magaziner tr.II „AchiziŃii publice” 27.11 – 
29.11.2009 

PROGRAME  DE  STUDII  POSTUNIVERSITARE  , MASTERAT URMATE DE SALARIAłI  2009 
  1.   IUGA ANAMARIA – DOCTOR                                       - cercetător ştiinŃific 

2. PASCU ANA – DOCTOR                                            - muzeograf gr.I    
3. IONIłĂ SORIN – DOCTOR                                          - muzeograf gr.II     
4. BLĂJAN ION – DOCTORAND – susŃinerea lucrării          - muzeograf gr.IA   
5. CIOBANU BIANCA – DOCTORAND AN III                     -  muzeograf gr.I      
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6. POPESCU CRISTINA – DOCTORAND AN III                  -  muzeograf gr.I   
7. IANCU BOGDAN – DOCTORAND AN III     - cercetător ştiinŃific    
8. POPESCU DANA –  DOCTORAND AN III                      -   restaurator gr.II 
9. TESĂR CĂTĂLINA – BURSĂ DOCTORAT anul II - ANGLIA 
10. CRISTEA MIRELA – DOCTORAND AN II                      -   muzeograf gr.II 
11. POPASTERE MĂDĂLINA  - DOCTORAND AN II            -   restaurator gr.IA 
12. MATEI AURORA – DOCTORAND AN II                         -   conservator gr.II 
13. ISPAS ADRIANA – MASTERAND AN II                         -   muzeograf gr.II 
14. SÎRBU NICOLETA – MASTERAND AN II                       -   muzeograf gr.II 
15. COSTANDACHE  MIHAELA – MASTERAND AN II          - gestionar custode tr.III 
16. DIMCEA ADRIAN – MASTERAND AN II                       - muzeograf gr. II 
17. IORDAN FLORIN – MASTERAND AN II                       - muzeograf gr.I 
18. SIFFT SEBASTIAN – MASTERAND AN II                     - cercet.ştiinŃific 
19. TURCU DAN – MASTERAND AN II                             - muzeograf gr.II 

  19. MIHALY DANIELA – MASTERAND AN I                      -  economist gr.I 
  20. DAVID MIHAELA – MASTERAND AN I                       -  economist gr.I 
  21. DUMITRU ALINA – MASTERAND AN I                        -  referent de spec.gr.II 
 
- evaluarea13 personalului din instituŃie; 

În anul 2009 nu s-au acordat premii şi prime. S-au acordat 27 salarii de merit în conformitate cu criteriile elaborate de Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional. 
La nivelul anului 2009 în instituŃia noastră nu s-au aplicat sancŃiuni disciplinare. 

- promovarea personalului din instituŃie; 
01.04.2009 - Grădinaru Roxana - Nicoleta promovat din gestionar custode sală tr.II în conservator gr.II 
01.04.2009 - Sîrbu Nicoleta promovat din muzeograf debutant în muzeograf gr.II 
01.05.2009 - Tanu Teodora promovat din gestionar custode sală tr.III în gestionar custode sală tr.II. 
Ulterior nu au mai putut fi organizate concursuri nici pentru posturile vacantate după 31.12.2008 , datorită intervenirii OrdonanŃei 
de UrgenŃă a Guvernului  nr.34/11.04.2009. 

 
c.5.măsuri luate14 în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităŃii sau ale altor organisme de control, în perioada raportată. 

I.S.U. (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta) 
Inspectoratul pentru situatii de urgenta (ISU) a efectuat in anul 2009 controale tematice la M.T.R. in data de 21 iulie 2009 si in 
data 04 noiembrie 2009, la Biserca de lemn (proprietatea M.T.R.) din satul Julita comuna Varadia de Mures jud. Arad. 
Controalele au avut ca tema apararea impotriva incendiilor conform Legii nr.3007/2006, privind apararea impotriva incendiilor si 
ordinal nr. 28 din 26.03.2009, privind apararea impotriva incendiilor la obiectivele de cult. 

Intrucat nu a constatat incalcari flagrante ale Legii, ISU nu a dispus sanctiuni  
ci a formulat doar recomandari. 
Urmare a celor constatate de ISU s-au luat urmatoarele masuri: 

Persoanele responsabile cu problemele de P.S.I. si protectie civila  din cadrul M.T.R. au prelucrat cu angajatii institutiei 
recomandarile facute de organele  

de control si au stabilit termene pentru aducerea acestora la indeplinire. 
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A.N.R.M.A.P. (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice) 
In perioada 09 – 13 martie 2009, in baza Comunicarii nr. 3428 / 03.03.2009 privind inceperea procedurii de supraveghere, 
A.N.R.M.A.P. / Directia Generala de Supraveghere, Monitorizare si Evaluare a efectuat o verificare a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achizitii publice din anii 2007 si 2008. 
In urma controlului, a fost intocmit Raportul de control nr. 317 / 18.847 / 30.03.2009, intrat la Muzeul National al Taranului Roman 
cu nr. 1317 / 26.05.2009. 
In sedinta Consiliului de Administratie, care s – a desfasurat urmare a depunerii raportului, s – a luat decizia ca acesta sa fie 
contestat in instanta. 
Pina la data prezenta, instanta nu s – a pronuntat inca.  
De asemenea, cele stipulate in raport au fost aduse si la cunostinta biroului de specialitate si a celorlalti sefi de directii si 
compartimente implicate, pentru a se preveni, in viitor, repetarea unor eventualele deficiente.  

 
d)SituaŃia economico-financiară a instituŃiei; 
d.1.execuŃia bugetară a perioadei raportate: 

- bugetul de venituri (subvenŃii = 6736 000 lei, venituri proprii = 1182859 lei); 
- bugetul de cheltuieli (personal = 4357000 lei convenŃii/contracte încheiate în baza legilor speciale = 143133 lei; bunuri şi servicii = 
2873119 lei; cheltuieli de capital = 660000 lei, cheltuieli de întreŃinere = 382375 lei; cheltuieli pentru reparaŃii capitale = 0 lei); 

d.2.date comparative15 de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 
 

Nr. crt. Programul Tipul proiectului Denumirea 
proiectului16 

Devizul estimat Devizul realizat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  proiecte mici       

  proiecte medii       

 1 
 
 2 

  
 
 
 
AFCN 
cofinanŃare 

proiecte mari:  
Revista MARTOR 
 
„ColecŃii săteşti din România” 

 
MARTOR 
 
ColecŃii săteşti din 
România 

 
44.000,00 lei 
 
32.800,00 lei 

 
44.000, 00 lei 
 
27.150,00 lei 

  Total: Total:   Total: 76.800,00 Total: 71.150,00 

d.3.gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituŃiei = 14.99 (%): 
- veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituŃiei pe categorii de bilete/tarife practicate: preŃ întreg/preŃ redus/bilet 
profesional/bilet onorific, abonamente, cu menŃionarea celorlalte facilităŃi practicate = 172842 lei; 
- veniturile proprii realizate din alte activităŃi ale instituŃiei 520505 lei; 
- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităŃi publice locale 489512 lei; 
d.4, gradul de creştere a veniturilor proprii în totalul veniturilor  = 14.93(%); 
d.5.ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor = 55.22 %; 
d.6.ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total = 8.50% 

d.7.gradul de acoperire a salariilor din subvenŃie  =64.68(%); 
- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, 
contracte şi convenŃii civile = 3.28%); 

d.8.cheltuieli pe beneficiar, din care:  
- din subvenŃie= 26.94 lei 
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- din venituri proprii = 4.73 lei. 
 

e)Strategia, programele şi implementarea planului de acŃiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituŃiei, conform sarcinilor şi 
obiectivelor managementului: 
e.1.scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcŃie de răspunsul comunităŃii la proiectele incluse în acestea); 
Programe: 

- ColecŃii săteşti – cercetarea şi promovarea patrimoniului local din România 
- Noul Cinematograf al Regizorului Român – proiecŃii de filme premiate documentare şi de ficŃiune 
- Clasarea obiectelor de patrimoniu  
- ExpoziŃii temporare. Program de discurs expoziŃional de valorificare a patrimoniului muzeului 
- Târguri – organizarea şi găzduirea de târguri de meşteri şi produse tradiŃionale (bază de date, cercetare) 
- Clubul Taranului – organizarea de evenimente pentru publicul larg (ConferinŃe, dezbateri, concerte, teatru de păpuşi etc.) 
- Colaborare cu terŃi – organizarea de evenimente în colaborare cu alte instituŃii culturale din Bucureşti  
 

e.2.scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcŃie de răspunsul comunităŃii la proiectele incluse în 
acestea); 

- ColecŃii săteşti – derularea de proiecte co-finanŃate în vedere cercetării şi promovării colecŃiilor săteşti. Cercetarea a 6 colecŃii şi 
promovarea lor prin organizarea de expoziŃii temporare. ColecŃionarii care au participat la proiect au decis să continue să lucreze 
împreună prin organizarea unei asociaŃii proprii. 

- Noul Cinematograf al Regizorului Român – colaborarea cu regizori români şi asociaŃii sau instituŃii care organizează festivaluri de 
film şi distribuie filme, în vederea derulării de proiecŃii regulate de filme în cadrul cinematografului: 4 festivaluri de film, 8 proiecŃii 
tematice, 3 proiecŃii eveniment, 5 întâlniri cu regizorul lunii, fiecare miercuri – ziua filmului documentar, 374 alte proiectii.  

- Clasarea obiectelor de patrimoniu. Activitate curentă. 
- ExpoziŃii temporare. Organizarea de 21 expoziŃii temporare.  
- Târguri Organizarea de 15 târguri, cu atragerea unui public numeros (60.655 pers.). 
- Clubul Taranului – organizarea de evenimente pentru publicul larg (ConferinŃe, dezbateri, concerte, teatru de păpuşi etc.) 
- Colaborare cu terŃi – organizarea de evenimente în colaborare cu instituŃii culturale din Bucureşti. Lărgirea publicului Ńintă prin 

oferirea de programe dedicate altor arii culturale decât cultura tradiŃională. 
 

e.3.analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaŃie cu subvenŃia/alocaŃia primită: 
 

Programul/Proiectul Scopul Beneficiari Perioada de realizare FinanŃarea 
(subvenŃie/alocaŃie şi 
surse atrase/venituri 

proprii) 

ObservaŃii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Denumirea 
iniŃială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Estimat/Realizat Estimat/Realizat   

Patrimoniu si identitate 
locala. ColecŃii săteşti 

Cercetare de teren, 
strangere materiale 

expozitie, monitorizare 
colectii satesti 

Colectionari, publicul larg, 
cercetatori 

Trim I – IV 32.000 lei / 27.150 lei Proiect co-finantat 
AFCN 

Observatorul vizual. Cercetare de teren pentru Publicul larg Trim. I-IV 3.000 lei  Proiect international 
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Servitute si putere videodocumentar 

Arhiva orala. Ultimii 
povestitori 

Descoperirea, salvarea si 
valorificarea unor tezaure 

umane vii. Povestitorii 
Ńărani 

Public tânăr şi copii, 
specialişti. 

Tim. I-IV 16.500 lei   

Arca lui Noe. De la 
Neolitic la Coca Cola 

Culegere şi publicare de 
memorie urbană a 
timpului prezent 

Public larg Trim. I-III 25.000 lei  

Etnologia timpului 
prezent. Institutiile 

trecerii 

Culegere de teren urban. 
Identificare rituri recente 
de trecere si a performării 

lor 

Specialişti Tim. II-III 5.000 lei   

Produsele Ńăranului.  

Cercetare pentru 
identificarea şi 

documentarea asupra 
tradiŃiilor culinare 

regionale 

Specialişti Trim. II-IV 8.000 lei  

Etnologia timpului 
prezent. Maneaua 

Cercetare de teren Specialişti Trim. II-IV 5.000 lei  Colaborare 
internaŃională. 

Ethnophonei. CD-uri 
audio 

Culegere si prelucrare 
muzică tradiŃională 

Public larg Trim. I-IV 30.000 lei  Interes internaŃional 

Cercetare meşteşuguri 
tradiŃionale 

Cercetarea 
meşteşugurilor 

tradiŃionale din diverse 
zone 

Specialişti Trim. II-IV 20.500 lei   

ExpoziŃia „Dumitru 
Schiopu şi tânăra 

generaŃie” 

ExpoziŃie de prezentare şi 
promovare a meşterilor 

populari 

Publicul larg Trim. II 500 lei  

Familia Zinici. Ouă 
încondeiate 

ExpoziŃie de prezentare şi 
promovare a meşterilor 

populari 

Publicul larg Trim. II 700 lei   

Ioan Albu. Măşti  
ExpoziŃie de prezentare şi 
promovare a meşterilor 

populari 

Publicul larg Trim. IV 700 lei   

Exporiment II. Dantele şi 
broderii 

ExpoziŃie de educaŃie 
muzeală 

Publicul larg Trim. I şi IV 5.000 lei  

Design interior ExpoziŃie de educaŃie 
muzeală 

Tineri şi copii Trim. II -  

TroiŃe II 

Cercetare recuperare şi 
valorificare meşteşug. 
ExpoziŃie de educaŃie 

muzeală 

Publicul larg Trim. III -  

Europenii necunoscuŃi 
ExpoziŃie de fotografie pe 

tema minorităŃilor din 
Europa 

Publicul larg Trim. II-III 800 lei   

ExpoziŃie de pictură 
AncuŃa Berza 

Valorificare picturii 
feminine interbelice 

Publicul larg Trim. I 10.000 lei   
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ExpoziŃia de fotografie 
Marina Obradovic 

Cunoaşterea culturii 
rrome 

Publicul larg Trim. I-II 5.000 lei   

Muzeul Misionar Cercetare de teren despre 
amintirea începuturilor 

Bătrâni din casele de 
bătrâni 

Trim. III 10.000 lei   
 

La medicina magica ExpoziŃie în colaborare cu 
muzeul din Slobozia 

Publicul larg Trim. III-IV 10.000 lei   

ExpoziŃie Hrana pe 
pamânt, hrana în cer 

ExpoziŃie în colaborare cu 
muzeul din Slobozia 

Publicul larg Trim. III-IV 15.000 lei  

Attention tsiganes! ExpoziŃie Helsinki si 
itinerare Luxembourg 

Publicul larg Trim I-III --- InternaŃional  

ExpoziŃia „ScoarŃa 
noastră cea de toate 

zilele”, Torino 

Realzarea unei expozitii 
de promovare a 

patrimoniului de textile 
mari 

Itinerearea expoziŃiei la 
VeneŃia 

Publicul larg  Trim. II-IV 25.000 lei  Parteneriat cu Regione 
Piemonte 

ExpoziŃia de icoane 
Judecata de Apoi, VeneŃia 

Promovarea culturii 
româneşti 

 

Publicul larg Trim. II-IV 25.000 lei  Parteneriat cu IRCVV 

ConferinŃele de la Şosea 

Promovarea dezbaterilor 
publice privind 

problematica tradiŃiilor în 
cultura română 

Publiucul larg, tineri 
specialişti în domeniile 

umaniste 

Trim. I-IV -  

Noul Cinematograf al 
Regizorului Român 

ProiecŃia de filme 
documentare şi artistice 
Promovarea regizorilor 

români şi europeni  

Publicul larg  Trim. I-IV -  

Târgul MărŃişorului Promovarea muzeului si a 
valorilor sale centrale  

Publicul larg Trim. I 12.000 lei   

Târgul de Florii 

Promovarea 
meştesugurilor locale şi a 

tradiŃiilor 
Identificarea şi 

prezentarea de meşteri 
locali 

Publicul larg Trim. II 20.000 lei   

Targul de 1 iunie 

Promovarea educaŃiei 
alternative bazate pe 
creativitate şi 
cunoaşterea de 
patrimoniu 

Publicul larg, copii, tineri Trim. II 10.000 lei   

Târgul Iconarilor 

Recuperearea şi 
valorificarea unui 

meşteşug specific în 
contextul actual 

Publicul larg Trim. III 10.000 lei   

Târgul de Sf. Nicolae 

MenŃinerea interesului 
publicului pentru cultura 

tradiŃională 
Identificarea şi 

Publicul larg Trim. IV 20.000 lei   
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prezentarea unor noi 
meşteri şi meşteşuguri 

Ateliere de creativitate 

Ateliere organizate pentru 
copii în perioada de 
vacanŃă. EducaŃie 

alternativă 

Copii şi tineri  Trim. II-III 7.000 lei   

EducaŃie muzeală Colaborări externe Copii, specialişti Trim. I-IV 20.000 lei   

Catalog. 
Cusături/Ńesături, Dantele 

şi broderii 

Publicare catalog Public larg Trim. I-III 15.000 lei   

Revista MARTOR, nr. 14 Publicare revistă de 
antropologie 

Public larg Trim. III-IV 15.000 / 44.000 lei Co-finanŃare AFCN 

ColecŃii săteşti 
Publicare album Public larg Trim. I-IV - În cadrul proiectului 

„ColecŃii săteşti”, co-
finanŃare AFCN 

Biblioteca MTR ÎmbogăŃire fond carte 
biblioteca MTR 

Specialişti Trim. I-IV 3.000 lei   

 
 

e.4.managementul de proiect: centralizatorul17 de programe/proiecte/beneficiari: 
Nr. crt. Programul Tipul proiectului Numărul de proiecte Numărul18 de 

expozŃii/publicaŃii *) 
Numărul de beneficiari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  proiecte mici       

  proiecte medii       

 1 

  
 
 
AFCN proiecte mari 2  1 expoziŃie, 1 publicaŃie  1.000 

    Total: 2 Total: 2 Total: 1000 

e.5.evidenŃierea19 numărului de beneficiari ai proiectelor instituŃiei în afara sediului; 
ExpoziŃiile şi târgurile organizate în afara sediului MNTR (în Ńară şi străinătate) au fost cu intrare gratuită. ExpoziŃie VeneŃia – aprox. 500 
vizitatori, expoziŃie şi festival Londra – aprox. 3.000 vizitatori. 
 
e.6.servicii culturale oferite20 de instituŃie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul 
minimal, după caz; 
Participarea la festivaluri în urma invitaŃiei organizatorilor (Festivalul Tamisei – Londra, Festivalul ADfel – Bucuresti). 
Organizarea de târguri extra-programului minimal (Târgul Eco, Târgul de antichităŃi, Târgul de Sânziene) 
Organizarea de lecturi publice (Povestitorii de la Şosea) 
Organizarea de conferinŃe publice (ConferinŃele de la Şosea) 
Organizarea de activităŃi cu voluntarii (inventarierea arhivei cu materiale din vechiul muzeu al Partidului; participare la Festivalul ADfel) 
 
e.7.alte servicii oferite21 comunităŃii căreia se adresează instituŃia, după caz; 
Oferirea de consultanŃă în vederea achiziŃionării, clasării obiectelor Ńărăneşti. 
Oferirea de materiale informative de promovare a Muzeului şi a României către instituŃii din Ńară şi din străinătate. 
Formare pe anumite domenii – voluntariat. 
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e.8.indice de ocupare a sălilor/spaŃiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%). 

Sala Irina Nicolau: 63,83 % 
Sala Foaier: 16,43 % 
Sala Oaspeti: 21,36 % 
Sala Acvariu: 34,79 % 
Studioul Horia Benea: 63,83 % 
Clubul łăranului: 90 % 

f)EvoluŃia economico-financiară a instituŃiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menŃionarea resurselor financiare necesare 
de alocat de către autoritate: 
f.1.tabelul valorilor de referinŃă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 
managementului; 
f.2.tabelul investiŃiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 
managementului; 

Total investiŃie 
în program 

Nr. 
crt 

Programe / Surse de 
finanŃare 

Categorii de 
investiŃii în 

proiecte 

Nr. de proiecte 
în primul an 

(2010) 

InvestiŃie în 
proiecte în 
primul an 
(2010) 

Nr. de proiecte 
în anul „x” 

InvestiŃie în 
proiecte în anul 

„x” Primul 
an 

Anul 
„x” 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(mici)... lei - - - - 
(medii)... lei - - - - 

1 Programul a)..... 

(mari)... lei - - - - 

- - 

2 Total din care: - Total nr. 
proiecte în 
primul an 

Total investiŃie 
în proiecte în 

primul an (lei), 
din care: 

Total nr. 
proiecte în 
anul „x” 

Total investiŃie 
în proiecte în 
anul „x” (lei), 

din care: 

- - 

3 Surse atrase - - - - - -  
4  Bugetul autorităŃii 600.000 - - 1 - 600.000 - 

 
f.3.tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituŃiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de 
management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului; 

Perioada Nr. de proiecte proprii Nr. de beneficiari Nr. de bilete Venituri realizate 
(mii lei) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Anul de referinŃă 2010   21 expoziŃii temporare 
 15 târguri 

 255000 vizitatori 255000 1025000 

TOTAL51:     255000 1025000 
 
f.4.proiecŃia22 obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în 
contractul de management; 
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Pentru perioada 2010-2012, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea Muzeului National al Taranului Roman din Bucuresti, 
urmărind: 
a)managementul resurselor umane: 
  Pregătirea sau perfecŃionarea specialiştilor şi a personalului tehnic este o investiŃie absolut necesară pentru dezvoltarea instituŃiei. În 
acest sens instituŃia noastră colaborează foarte bine cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, precum şi cu alte firme specializate. 
(i)conducerea : directorul general şi cinci directori; 
(ii)personalul :183 angajaŃ; 
b)managementul economico-financiar: 
(i)bugetul de venituri (subvenŃii = 20435000 lei  si venituri proprii = 4424000 lei; 
(ii)bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenŃii/contracte încheiate în baza legilor speciale = 13160000 lei; bunuri şi 
servicii = 8456000 lei; cheltuieli de capital = 1853000 lei, cheltuieli de întreŃinere= 1387000 lei; cheltuieli pentru reparaŃii capitale= 0 lei; 
d)managementul de proiect:  
Pentru perioada avută în vedere ne propunem următoarele obiective principale: 

1. PATRIMONIUL LOCAL: continuarea cercetării formelor de patrimoniu local, sprijinirea şi instituŃionalizarea acestro iniŃiative şi 
marketizarea acestora în perspectiva unor proiecte de dezvoltare locală şi regională; 

2. MUZEUL VIRTUAL: Dezvoltarea programelor de cercetare – valorificare muzeologică şi etnologică în mediul virtual, cu atragerea 
publicului în vizite interactive, pe toată perioada şantierului de consolidare; realizarea unor 
parteneriate public-privat pentru constituirea infrastructurii digitale necesare proiectelor viitoare; 

3. MUZEUL VIRTUAL AL COPILĂRIEI:  Crearea unui muzeu virtual al copilăriei care să valorifice cercetarea realizată pe tema copilăriei 
din mediul rural, dar şi urban. 

4. PRIMA DATĂ: colecŃie de memorie orală cu bătrîni din mediul rural şi urban; 
5. TÎRGURI: multiplicarea şi diversificarea formelor de tîrguri Ńărăneşti organizate şi/sau găzduite de MNTR; 
6. PUBLICAłII: conceperea şi editarea unor lucrări de reflecŃie muzeografică (MNTR – 20 de ani, Cartea tradiŃiilor, Catalogul MNTR); 
7. COLECłIA TIMPULUI PREZENT: intensificarea cercetării şi interpretării datelor referitoare la tradiŃiile actuale; 
8. FOUND RAISING: lansarea unor iniŃiative de strîngere de fonduri pentru finanŃarea proiectelor curente ale muzeului, în colaborare cu 

„AsociaŃia prietenii MTR”; 
9. „CONTINUITATE”: continuarea activităŃilor curente ale muzeului (evidenŃă şi conservare patrimoniu, atelierele de creativitate, 

ConferinŃele de la Şosea, colaborare cu Clubul łăranului, Cinematograful Regizorului Român, Librăria Cărtureşti, etc.) 
 
f.5.analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz; 
Puncte forte: 
- trandul ascendent al imaginii muzeului  
- existenŃa unui sistem stabil de publicitate şi parteneriate 
- existenŃa unui site performant 
- externalizarea unor activităŃi conexe, aducătoare de venit 
- angajarea în proiecte naŃionale şi internaŃionale 
- finalizarea unor depozite performante care asigură conservarea patrimoniului în cele mai bune condiŃii  
- AsociaŃia Prietenii Muzeului łăranului Român prin care se sprijină proiectele muzeului. 
- coagularea unui grup compact de voluntari, cu activităŃi de formare în funcŃie de nevoi  
- perfecŃionarea şi promovarea permanentă a specialiştilor Muzeului 
Puncte slabe: 
- capacitatea redusă de atragere de sponsorizări 
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- volumul redus al parteneriatelor şi colaborărilor internaŃionale 
- lipsa unei conectări digitale performante cu alte muzee  
OportunităŃi 
- posibilitatea de mărire a numărului de tîrguri şi astfel a surselor de autofinanŃare 
- posibilitatea de creştere a numărului de vizitatori tineri prin parteneriat cu Clubul łăranului din incinta muzeului 
- posibilitatea de organizare a unor activităŃi ale muzeului în incinta şi cu colaborarea Clubului łăranului, care nu va fi afectat de şantier 
Obstacole 
- începerea iminentă a şantierului de consolidare a clădirii vechi a muzeului şi riscul unei abordări neadecvate a lucrărilor, de natură să 
blocheze pe termen lung toate activităŃile muzeului 
- criza financiară şi limitarea consecutivă a fondurilor de investiŃii 
- dificultatea (imposibilitatea financiară) de trecere de la site la un portal de natură să adăpostească o galerie virtuală şi, în perspectivă, 
vînzare on line de obiecte tradiŃionale, conform strategiei manageriale actuale 
- prelungirea procesului legat de Casa de piatră (Hereşti), ceea ce înseamnă continuarea cheltuielilor şi imposibiltatea desfăşurării unor 
activităŃi de anvergură (e.g. Muzeul Boierului Român) în conformitate cu planul managerial. MenŃionăm ca Muzeul desfăşoară în continuare 
activităŃile de conservare a monumentului, cu cheltuielile aferente.  
 
f.6.propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spaŃiilor destinate beneficiarilor. 
În 2010 urmează să înceapă şantierul de consolidare şi restaurare a clădirii muzeului, un proiect de anvergură şi de durată, astfel că 
spaŃiile în care se vor mai putea organiza evenimente (expoziŃii, târguri, evenimente etc.) vor fi folosite la maxim. 
 

PARTEA II: 
(OpŃional) 
Propuneri23 privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (2) din 
ordonanŃa de urgenŃă. 
______ 
1 Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activităŃile/proiectele/programele derulate pe întreaga perioadă de 
management. 
2 Enumerarea este limitativă. Autoritatea nu poate modifica/completa/nuanŃa criteriile a)- f). În funcŃie de specificul şi de specificităŃile 
instituŃiei pot fi modificate/completate/nuanŃate subpunctele fiecărui criteriu de evaluare. 
3 Criteriile sunt stabilite cu luarea în considerare a prevederilor art. 12 din ordonanŃa de urgenŃă. 
4 Autoritatea poate limita numărul de pagini al raportului de evaluare şi poate indica întinderea maximă admisă pentru fiecare 
criteriu/subcriteriu. 
5 Prezentare succintă. 
6 Lista programelor/proiectelor şi o scurtă descriere a lor. 
7 Lista acestor acŃiuni. 
8 Nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunŃuri, ci doar articole (cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.). 
9 Comparativ cu ultimul raport. 
10 Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producŃie, administrative, alte spaŃii folosite de instituŃie. 
11 Numărul întrunirilor, data acestora. 
12 Lista nominală cu menŃionarea duratei şi tipului cursului de perfecŃionare/formare profesională. 
13 Premieri, acordări de prime, comisii de disciplină (măsuri, sancŃiuni dispuse), altele. Nu se solicită descrierea evaluării anuale a 
personalului, rezultatele acesteia. 
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14 Extras din măsurile dispuse prin procesele-verbale, modul în care s-au realizat. 
15 Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiŃiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). În cazul mai multor proiecte de acelaşi tip, se 
recomandă şi menŃionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a investiŃiei planificate şi realizate pe fiecare proiect. 
16 În funcŃie de specificul fiecărei instituŃii, coloana (4), "Denumirea proiectelor" va conŃine, după caz, titlul producŃiei artistice 
(spectacolelor, concertelor, altor reprezentaŃii), expoziŃiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităŃilor specifice din biblioteci 
(restaurare, lectură publică, împrumut) etc. 
17 Tabelul trebuie să ofere o imagine a impactului proiectelor (mici/medii/mari) asupra beneficiarilor. În cazul mai multor proiecte de acelaşi 
tip, se recomandă şi menŃionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a impactului pe fiecare proiect. Numărul de beneficiari (spectatori, 
vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat din înregistrările în evidenŃele contabile ale instituŃiei, indiferent de categoria de bilete - preŃ întreg, 
redus, profesional, onorific etc. 
18 În funcŃie de specificul fiecărei instituŃii, coloana (5) va conŃine numărul de contacte nemijlocite cu diferitele categorii de beneficiari ai 
proiectelor: după caz, spectacole, concerte, alte reprezentaŃii, expoziŃii, prezentări publice etc. 
19 Prezentarea sintetică a evoluŃiei numărului de participanŃi/beneficiari ai proiectelor instituŃiei în afara sediului acesteia. Numărul de 
beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat din înregistrările în evidenŃele contabile ale instituŃiei, indiferent de categoria 
de bilete - preŃ întreg, redus, profesional, onorific etc. 
20 Lista programelor/proiectelor/acŃiunilor realizate în afara programului minimal şi o foarte scurtă descriere. 
21 Lista activităŃilor nespecifice instituŃiei, necuprinse în programele acesteia, şi o foarte scurtă descriere. 
22 ProiecŃia obiectivelor pentru continuarea implementării proiectului de management, în funcŃie de evoluŃia în timp a fiecărui obiectiv 
prevăzut la pct. nr. 2 (lit. a-d) din anexa nr. 3 la contractul de management. 
23 Propunerile trebuie să respecte cadrul general instituit prin proiectul de management aprobat de autoritate şi să fie motivate. 
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Expo foto: Europenii necunoscuti. 10 minoritati 
din Europa 
  

 
 

 

la MTzR, 6 mar-6 apr 2009 

http://100eyes.ro/photogallery/public/Tari/Romania/Bucuresti/Evenimente/Expo-foto-Europenii-
necunoscuti-10-minoritati-din-Europa/Expo-foto-Europenii-necunoscuti-10-minoritati-din-Europa-
3766344471 
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ZIUA 

- Cultura - 30 martie 2009 
 
Calatorind prin traditie 
 
Muzeul Taranului Roman (MTR) anunta o saptamana bogata in evenimente: conferinte, vernisaje, 
ateliere la care vor participa etnologi, antropologi, sociologi, psihologi, iubitori de lucruri frumoase, de 
teme vii si dezbateri aprige. 
 
Discutiile se vor incinge astazi (ora 18.00) la libraria Carturesti MTR (La nuiele) pornindu-se de la 
cartile "Antropologie. Cinci introduceri", de Vintila Mihailescu si "Introducere in antropologia culturala. 
Mitul si ritul", de Mihai Coman. Miercuri (ora 19.30) vor fi dezbatute in cadrul Conferintelor de la 
Sosea probleme ce privesc publicitatea si marketizarea traditiilor gastronomice. Invitatii Vintila 
Mihailescu, directorul Muzeul Taranului Roman, Florin Dumitrescu, si Cezar Paul Badescu, redactor 
"Dilema Veche", vor incerca sa raspunda la intrebarile: de ce tot ce-i traditional a devenit atat de trendy, 
cum si de ce sa nascut si la noi, recent, o piata de produse culinare traditionale, cine vinde, cine cumpara 
si de ce, dar si ce inseamna, de fapt, un produs culinar traditional, la noi si in lume. Sirul evenimentelor 
va continua joi (ora 18.00), la Sala de Oaspeti, cu expozitia "Europeni necunoscuti", care va constitui 
cadrul de desfasurare a atelierului "Minoritati europene si contributia lor la cultura Europei". Cei 
prezenti la eveniment vor afla mai multe despre arbaresii din Calabria, aromanii din Macedonia, 
deghesii si tapiterii din Slovacia, sefarzii din Sarajevo, sorbii din Lausitz, asirienii din Suedia, 
gottscheenii din Slovenia, germanii de la Marea Neagra si germanii memel din Lituania. Autorii 
expozitiei, fotografii Kurt Kaindl si Karl Markus Gauss au calatorit in multe parti ale Europei, adesea la 
marginile acesteia, pentru a se documenta asupra vietii acestor minoritati care sunt tot mai putin 
prezentate in discursul european. Totusi, aceste comunitati sunt dovada faptului ca, dupa cum spunea 
compozitorul Gustav Mahler, traditia nu inseamna a idolatriza cenusa, ci a transmite flacara. Maria, 
Anita si Ioan Zinici vor povesti sambata (ora 11.00), la Sala Acvariu, despre cum se incondeiaza si ce 
simbolizeaza oul "muncit" si de ce este bine sa ne clatim cu apa in care a stat oul rosu. Substitut al 
divinitatii, oul este gatit cu maiestrie prin vopsire si incondeiere in frumoase straie in Saptamana 
Patimilor, pentru a fi jertfit, prin lovire, dupa slujba de Inviere. De Pasti, in Bucovina nu exista 
gospodine care sa nu aseze pe masa, alaturi de bucatele traditionale, renumitele oua incondeiate. Datina 
straveche, "scrierea oualor" este ridicata la rang de arta in satele Bucovinei. Lucrate cu multa migala de 
maini iscusite, ele sunt ornamentele cu vechi motive cum ar fi: soarele, spicul, coarnele berbecului, 
fierul plugului, furca, frunza de stejar, imbinate intotdeuna cu crestinescul simbol al crucii. Expozitia va 
ramane deschisa pana pe 9 aprilie si va putea fi vizitata intre orele 10.00 si 18.00.  
Adriana Vasiliu 
 

http://209.85.129.132/search?q=cache:eWtnHtFchKMJ:wap.ziua.ro/2009-03-30/cultura-
1.wml+atelier+Minoritatile+europene+si+contributia+lor+la+cultura+Europei&cd=19&hl=ro&ct=clnk&gl=ro 



ZIUA 
Targuiti si daruiti! 

 
 
-- Muzeul Taranului Roman (MTR) va invita, de astazi pana duminica, la Targul Martisorului. Gargarite 
tricotate, ghiocei sau motocei, flori alese, martisoare rasucite, pictate, migalite, cusute, din ceramica sau 
fir va asteapta sa le targuiti si sa le daruiti.Targul Martisorului, un iarmaroc mic si colorat intrat deja in 
constiinta colectiva prin diversitatea si unicitatea ofertei, propune o valorizare a simbolului primaverii 
prezent in categorii diferite precum martisorul traditional, de magazin, crosetat, de artisti, martisorul 
traditiilor reinventate sau "1000 de martisoare intr-unul singur".  
 
  
    
      

  

 

   

  
 
 
Pentru editia din acest an, s-au inscris 256 de participanti dornici sa-si expuna creatiile. Nu au fost selectati toti 
caci muzeul impune criterii stricte privind realizarea micilor podoabe de sezon: "creativitate, unicitatea ofertei, 
libertate in folosirea diferitelor materii avand drept scop si rezultat plasticitatea si expresivitatea obiectului finit, 
manualitate si mestesug, simt al umorului, inocenta", a declarat Lila Passima, sef la sectia de educatie muzeala. 
Asa ca nu veti intalni aici martisoare din genul celor expuse in piete, magazine care comercializeaza suveniruri 
sau obiecte decorative sau din cele peste care dati la diverse guri de metrou. Tot Lila Passima a subliniat ca nu 
sunt excluse obiectele realizate de catre artisti care au dorit sa reinventeze traditia, mai cu seama daca au folosit 
materiale novatoare sau daca isi iau ca sursa de inspiratie arta contemporana. Asadar, veti descoperi la MTR 
martisoare de tipul celor antedecembriste sau postdecembriste din colectia "Furnica" (foto).  
Oferta este insotita de numeroase delicatese gastronomice: turta dulce, kurtos kalacs, prajiturele de Alexandria, 
suc de mere 100% natural de Malancrav, miere etc. Iar MTR a pregatit, in aceasta perioada, multe alte surprize. 
Astfel vineri intre orele 13.30 si 16.00, pe terasa Clubului Taranului se vor desfasura ateliere de modelare a 
hartiei, coordonate de Razvan Supuran. Sambata, de la ora 12.00, Genoveva Sauciuc va da intalnire la povestea 
martisorului traditional, prilej cu care veti afla cum se mai realizeaza astazi martisoarele din fir alb si rosu. Portile 
sunt deschise zilnic, intre orele 10.00 si 18.00, pretul unui bilet de intrare fiind de 4 lei, respectiv 2 lei pentru elevi, 
studenti si pensionari.  

Cristina SPIRIDON 
 

http://www.ziua.net/display.php?data=2009-02-25&id=249716 
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Mãr�i�orul, o afacere profitabilã 
• Autori Ioana Danciu ,  Aura Bolboasa  
• Data: 26 feb 2009  

  
Mãr�i�oarele sunt la mare cãutare în aceastã perioadã 

Oferi�i m�r�i�oare de 1 Martie? 

Comercian�ii de ocazie profit� din plin de obiceiurile române�ti ale lunii martie. În fiecare an, tot 
mai multe tarabe în ro�u �i alb acapareaz� trotuarele de pe principalele str�zi ale ora�elor din 
�ar�, dar �i centrul Capitalei. 
 
Lia Ilie, artist plastic, realizeazã mãr�i�oare de ani de zile: “Am fost studentã la Facultatea de Arte 
Plastice �i fac mãr�i�oare din pasiune, dar �i pentru cã este un bussines profitabil. Realizez mãr�i�oare 
din lemn pictat manual, past� de modelat, ceramic�, pietre, sticlã, cartoane colorate, ace de siguran�ã, 
etc.”, ne poveste�te Lia. 
 
Anul acesta Lia a facut de cinci ori mai multe mãr�i�oare fa�ã de anii trecu�i: “De obicei, pentru 1 Martie 
lucrez cam cu o lunã înainte, pentru a avea toate produsele gata. Anul acesta mi-am convins �i colegii de 
serviciu �i am fãcut împreunã 5.000 de mãr�i�oare.” 
 
Profitul este asigurat �i de locul în care vinzi  
 
Lia povester�e cã anii trecu�i mergea cu produsele ei la Muzeul �ãranului Român: “La muzeu, publicul 
este fidel, vin întotdeauna aceea�i oameni �i profitul nu e foarte mare. Anul acesta am vrut sã încerc mai 
mult �i am fost la primãrie sã îmi iau tarabã, însã am avut surpriza ca munca mea sã nu fie prea 
apreciat�. În Bucure�ti, pe tarabã, totul e 100% made in China, produse kitsch-oase �i foarte ieftine care, 
din pãcate, se vând foarte bine.” 
 
“Nu m-am gândit nicio clipã la criza aceasta despre care se vorbe�te, mãr�i�orul este o singurã dat� pe an 
�i nu cred cã existã român care sã nu cumpere mãcar unul. Anii trecu�i investeam cam 400 de lei în toate 
materialele �i vindeam de aproximativ 3.000 de lei. Este o afacere profitabilã �i cred cã �i anul acesta o 
sã am un profit mare”, spune artista. 
 
“Se simte criza” 



 
Elena Olariu, partener al unei Agen�ii de publicitate, s-a gândit sã încerce afacerea cu mãr�i�oare: “Am 
vrut sã facem chiar noi produsele, însã ne-am hotãrât în ultima clipã �i nu am avut timp. Avem tarabe în 
Romanã �i în Dimitrov �i de�i sunt douã locuri bune, nu prea am avut vânzãri, cred cã se simte criza.” 
 
“A� vrea sã mai vin �i în anii urmãtori, însã pânã acum nu mi-am scos investi�ia. Ieri a fost cea mai bunã 
zi �i am vândut de 300 de lei, foarte pu�in, având în vedere cã am cumpãrat produse de 600-700 de lei”, 
spune Elena. 
 
Târgul M�r�i�orului, la Muzeul ��ranului Român 

 
Muzeul ��ranului Român a organizat �i în acest an târgul 
devenit tradi�ional. Pe me�terii populari îi pute�i g�si începând 
de miercuri, 25 februarie, �i pân� duminic�, 1 martie, între 10.00 
�i 18.00.  
 
La târgul din acest an g�si�i în special m�r�i�oare lucrate din 
ceramic� sau por�elan �i din fibre textile. Pre�urile varianz� de la 
3 sau 5 lei pân� la 15-20 de lei pentru m�r�i�oarele tradi�ionale, 
îns� aici pute�i g�si �i cadouri mai scumpe - p�pu�i sau casete 
pictate manual.   
 

Doamna Katalin Pozsony, din Cluj, a adus la târg m�r�i�oare – p�pu�ele înf��i�ând flori de c�p�uni, nu-
m�-uita, nuferi sau narcise (foto). Dumneaei ne-a spus c� de�ine carnet de me�ter popular înc� din anul 
1996 �i c� particip� la Târgul de la Muzeul ��ranului Român, de 
la momentul când acesta a început s� se organizeze, de 12 sau 13 
ani.  
 
De asemenea, doamna Katalin ne-a spus c� so�ul dumneaei este 
etnograf, specialist în cultura ceang�iasc� (ramur� a maghiarilor 
a�eza�i în zona Bac�ului), iar cu ajutorul s�u au fost preg�tite 
p�pu�ele etnografice - îmbr�cate în costume tradi�ionale 
autentice, care au succes în special la str�ini. 
 
În ceea ce prive�te oferta gastronomic� a Târgului, aici pute�i 
g�si �i gusta kürtös kalács, turt� dulce, pr�jiturele de Alexandria, 
suc de mere 100% natural de M�lâncrav, miere �i alte delicatese. 
 
Unii me�teri au venit la târg cu produse cât de se poate de originale, cum ar fi “lumân�rile de perpeli��”. 
(foto) 
Tot în cadrul Târgului, vor fi organizate dou� ateliere. Primul va fi un atelier de hârtie manual� cu 
R�zvan Supuran �i va avea loc vineri, 27 februarie, de la 13.30, la 16.00, pe terasa Clubului ��ranului. 
Cel de-al doilea atelier va fi  povestea m�r�i�orului tradi�ional, cu Genoveva Sauciuc, despre cum se mai 
fac ast�zi m�r�i�oarele din fir alb �i ro�u, �i va avea loc sâmb�t�, 28 februarie, între 12.00 �i 12.30.  

http://www.adevarul.ro/articole/m-rtisorul-o-afacere-profitabil.html 
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M�r�i�oare: verzi, handmade sau tradi�ionale 

• Autor: Oana Balan  
• Data: 25 feb 2009  

Târgurile de m�r�i�oare au început de ieri s�-�i prezinte ofertele pân� de Ziua Femeii, pe 8 
Martie, fie c� sunt m�r�i�oare obi�nuite, ecologice sau „cu tradi�ie”. 

i   
Bucure�tenii vor avea de unde s�-�i aleag� simboluri diferite pentru ziua de 1 Martie. Ieri �i ast�zi, 
Palatul Parlamentului a g�zduit o expozi�ie de m�r�i�oare �i felicit�ri cu vânzare, intitulat� „M�r�i�or 
românesc – copii pentru copii” adresat� salaria�ilor Parlamentului �i deputa�ilor. Fondurile ob�inute 
urmeaz� s� fie donate Centrului pentru copii cu dizabilit��i „Domni�a B�l��a” din Bucure�ti. Ast�zi a 
început Târgul de M�r�i�oare de la Muzeul ��ranului Român. 
 
 Acesta va fi deschis pân� pe 1 Martie. Intrarea cost� 4 lei, iar elevii, studen�ii �i pensionarii vor pl�ti 
doar 2 lei. Idei inedite de m�r�i�oare aduc Târgul de M�r�i�or de la Muzeul Na�ional de Geologie, care îi 
a�teapt� pe bucure�teni cu m�r�i�oare geologice desf��urat în perioada 27 februarie - 8 martie �i Târgul 
M�r�i�orul Verde de la ASE.  Târgul Verde de la ASE, care poate fi vizitat de ast�zi pân� vineri între 
orele 10.00-18.00, în holul Facult��ii de Comer�, propune m�r�i�oare ecologice.Un alt târg este cel de 
m�r�i�oare handmade, de la Green Hours, care se va desf��ura sâmb�t� �i duminic�.  
 
http://www.adevarul.ro/articole/martisoare-verzi-handmade-sau-traditionale.html 
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M�r�i�oare verzi �i bijuterii din pietre semipre�ioase pentru doamne 

• Autor: Oana Balan  
• Data: 25 feb 2009  

  
Parlamentarii pot cump�ra m�r�i�oare f�cute de copii 
Târgurile de m�r�i�oare au început de ieri s�-�i prezinte ofertele pentru 1 �i 8 martie. Ieri �i ast�zi, 
Palatul Parlamentului a fost gazd� pentru o expozi�ie de m�r�i�oare �i felicit�ri cu vânzare, intitulat� 
„M�r�i�or românesc - copii pentru copii“.  
 
Fondurile ob�inute urmeaz� s� fie donate Centrului pentru copii cu dizabilit��i „Domni�a B�l��a“ din 
Bucure�ti.  
 
Ast�zi începe Târgul de M�r�i�oare de la Muzeul ��ranului Român, care va fi deschis pân� pe 1 martie, 
iar biletul de intrare cost� 4 lei. Elevii, studen�ii �i pensionarii pl�tesc doar 2 lei.  
 
Idei inedite de m�r�i�or g�si�i �i la Târgul de M�r�i�or de la Muzeul Na�ional de Geologie, din bulevardul 
Kiseleff. Bucure�tenii pot achizi�iona, de aici, în perioada 27 februarie - 8 martie, m�r�i�oare din pietre 
semipre�ioase.   
 
Târgul Verde de la Academia de Studii Economice (ASE) poate fi vizitat, de ast�zi pân� vineri, între 
orele 10.00-18.00. Deschis în holul Facult��ii de Comer� din ASE, târgul propune m�r�i�oare ecologice. 
 
Un alt târg de m�r�i�oare, de data aceasta handmade, se va deschide la Green Hours �i se va desf��ura în 
perioada 28 februarie - 1 martie.   
http://www.adevarul.ro/articole/martisoare-verzi-si-bijuterii-din-pietre-semipretioase-pentru-
doamne.html 
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http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/841246/De-Martisor-cu-cosarul-in-piept-sau-cu-stripperul-de-
gat/ 
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Am fost �i eu în plimbare la Muzeul ��ranului Român, unde se strânsese mult� lume la coad� la 

bilete pentru intrarea în Târgul M�r�i�orului. Dup� ce am luat bilet redus (student!) am intrat �i 

admirat tarabele pline cu m�r�i�oare inedite. Cele mai multe erau confec�ionate dintr-o „past� 

modelatoare”, dar am g�sit �i unele pictate pe lemn, pânz�, piele sau coaj� de portocal� uscat�. 

Ca s� nu mai pun la socoteal� m�r�i�oarele din ceramic� autentic�, sau cele din metal prelucrat. 

Târgul este un adev�rat festin al imagina�iei �i al creativit��ii. La Mul�i Ani ! �
http://cinekis.blogspot.com/2009/03/targul-martisorului-la-muzeul-taranului.html 
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http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/841652/Martisoare-tampite/ 



Napocos News 

�iganii, promova�i la Muzeul ��ranului Român 

• publicat la: 6 Martie 2009 

 

Înc� un eveniment menit s� asimileze în con�tiin�a fiec�ruia c� „rom=român” are loc chiar acolo unde 
românul ar trebui s� fie prezent în originaritatea lui: Muzeul ��ranului Român. Trebuie s� subliniem de 
la început c� „�igan” este un apelativ folosit chiar de �igani între ei, de aceea nu consider�m c�-i insult�m 
numindu-i cum se consider�. În plus, apelativul aceasta ajut� la o mai bun� identificare a obiectului în 
discu�ie, nefiind, cel pu�in pentru oricine din Vest, motorul unei confuzii între �igani �i români. Dar 
simplul fapt c� trebuie luate asemenea precau�ii într-un articol care îi prive�te pe �igani d� de gândit. 

Despre ce este vorba: de pe 13 martie pân� în 3 aprilie, Marina Obradovici expune la Muzeul ��ranului 
Român o colec�ie de fotografii menit� s� promoveze via�a �i cotidianul �ig�nesc. Fotografiile sunt 
„rodul” unui an de convie�uire cu �iganii, în Ungaria, Slovenia, România �i Polonia. Marina Obradovici 
a declarat c� a fost mereu fascinat� de romi �i în 2000 a plecat într-o expedi�ie de un an împreun� cu fiul 
s�u în vârst� de 5 ani în ��rile mai sus men�ionate. 

Aici, spune ea, s-a sim�it foarte bine când a v�zut c� exist� o etnie nepreocupat� de ziua de mâine, 
„interesa�i de tot ceea ce se întâmpl�”, s� vad� „copii neastâmp�ra�i” umplând o camer� al�turi de 
b�trâni �i femei astfel încât, în cuvintele fotografului, s� nu-�i mai dai seama „ai cui sunt to�i acei copii”. 
Pentru parizianca de origine polonez� a fost, de-a lungul anului petrecut în cele patru ��ri, fermec�tor 
stilul de via�� al �iganilor. De câ�iva ani �ine expozi�ii despre cei pe care i-a cunoscut în acest an. 

Expozi�ia de la Bucure�ti se întituleaz� „Shukar”, care la �igani înseamn� „frumos, bun” iar, preluat la 
români, înseamn� „necaz”. Probabil aceast� diferen�� semantic� sintetizeaz� cel mai bine diferen�a 
dintre a sta un an cu „romii” �i a tr�i toat� via�a al�turi de ei. 

Darcea Alexandru 

http://www.napocanews.ro/2009/03/tiganii-promovati-la-muzeul-taranului-roman.html 
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REALITATEA.NET 

Târg de Florii la Muzeul ��ranului Român 

Muzeul ��ranului Român g�zduie�te, pe tot parcursul weekendului, mult a�teptatul Târg de 
Florii. Me�teri populari din întreaga �ar� au adus cu ei produsele specifice S�rb�torii Pa�telui.  

Video (1) Foto (1) 

Vezi Galerie Articol  
 

Este o tradi�ie în mai toate zonele ��rii s� se �in� târg în preajma Floriilor, înainte de Pa�te, ca tot omul s� 
se înnoiasc� �i s� î�i cumpere cele trebuincioase pentru întâmpinarea marii s�rb�tori a Învierii.   

Târgul a adunat me�teri, me�te�ugari, negustori �i bresla�i din toate zonele ��rii care auadus cu ou� 
încondeiate, icoane, pristolnice, scoar�e �i blide, lemn, ibrice de alam�, împletituri, ii �i tot felul de 
cus�turi.  

�i copiii au fost r�sf��a�i anul acesta de mae�trii cofetari cu pasc�, cozonaci, miere, acadelele �i nuga, 
turta dulce �i kurtos kolacs.   

Duminica Floriilor sau Floriile se s�rb�tore�te în fiecare an în ultima duminic� dinaintea Pa�telui. În 
mod tradi�ional oamenii merg la biserica pentru a sfin�i crengu�e de salcie pe care le pun la geamuri, la 
u�i sau la por�i.    

În unele p�rti ale ��rii, locuitorii de la sate se încing cu ramurile de salcie peste mijloc. Credin�a spune c� 
acest ritual îi ap�r� de boli �i îi face mai robu�ti. De asemenea, apar� casa de rele �i o protejeaz� de 
evenimente nepl�cute.  

În Duminica Floriilor, gospodinele merg la biseric� �i cur��� mormintele str�mo�ilor, ag�tând de cruci 
r�murele de salcie.  

 

http://www.realitatea.net/targ-de-florii-la-muzeul-taranului-roman---vezi-video_493981.html 



 

ZIUA 
Hai la Targul de Florii! 

 
-- Palinca, masti, cozonac si turta dulce, pe gustate si alese, la Muzeul Taranului Roman  
 
 12 aprilie, 15:12  

 
 
 
 
Targurile din preajma Floriilor, din saptamana dinainte de Paste, au devenit traditie, in mai toate colturile tarii, 
astfel ca tot omul sa se innoiasca si sa isi cumpere cele trebuincioase pentru intampinarea sarbatorii Invierii 
Domnului.  
Expozitia cu vanzare gazduita pana duminica seara de Muzeul Taranului Roman din Capitala este locul perfect 
pentru cei care isi doresc cateva suveniruri deosebite, care sa le aminteasca de copilaria petrecuta la tara. Zeci 
de mesteri si negustori din toate zonele tarii au veniti aici, cu tuica si vin, cozonaci si turta dulce, oua incondeiate, 
oale, linguri, ibrice de alama, scoarte, dar si icoane pictate. "180 de mesteri sunt prezenti in acest an, din toate 
zonele tarii, din Bucovina, Bistrita, Bihor, Galati, Valcea, Prahova si multe alte regiuni", dupa cum declara 
muzeograful Simona Hobincu. Ea a mai precizat ca "Targul de Florii" se organizeaza in fiecare an, dar ca anul 
acesta s-au inregistrat mai putini vizitatori fata de anul trecut, cel mai probabil din cauza crizei financiare. Se pare 
ca anul trecut la eveniment au fost in jur de 20.000 de persoane.  
Vanzarile merg "asa si asa" anul acesta  
 
 
Peter Pann, un ceramist din judetul Harghita a venit la targ cu fel de fel de obiecte de ceramica, care mai de care 
mai spectaculoase, pentru a atrage cat mai multi cumparatori. Intrebat, insa, cum merg vanzarile anul acesta, 
raspunsul a fost usor trist: "asa si asa". Pe masa de prezentare are tot felul de obiecte folosite la bucatarie - 
sosiere, untere, ceainice, suporturi pentru linguri, fructiere, vase pentru apa, toate pictate si arse de doua ori, 
conform obiceiului. "Cam o luna de zile dureaza procesul, de la facutul formei, pana la arderea a doua oara, dar 
eu fac mai multe odata, ca altfel mi-ar lua o vesnicie", ne-a povestit ceramistul. Mesterul incearca sa atraga 
cumparatorii si prin obiecte mai interesante ca plicuri pentru scrisori, sau ceasuri functionale, din ceramica pictata 
manual. Pretul unui obiect incepe de la 10 lei si ajunge la 100 lei sau mai mult, in functie de marimea sa.  
 
 
Si diversi mestesugari in prelucrarea lemnului, din mai multe zone ale tarii, au venit la targ cu fel de fel de obiecte 
de uz casnic - gavane (n.r. obiecte folosite pentru framantat aluatul), salatiere, tavi pentru mamaliga sau peste, 
ustensile de facut usturoiul si multe alte obiecte, cu preturi modice, de la 10 la 50 de lei. "A mers vanzarea si anul 
acesta, a dat Dumnezeu si ne-am usurat bine, criza i-a afectat pe cei cu pensie, tinerii mai au bani si au cumparat 
diverse", a declarat, mult mai optimist, Bucur Badalan, un mester popular din Ramnicu Valcea.  
Palinca de Bihor si vinul ecologic atrag multi "degustatori"  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreea Chise, negustor de palinca de Bihor 
 
 
Palinca de Bihor din prune, de 50 de grade, este, de departe, preferata vizitatorilor. Cu pretul cuprins intre 30 si 
60 lei litrul, palinca atrage la standul dedicat acestei bauturi, destui "degustatori". "Trebuie sa facem si degustari, 
ca altfel nu stie omul ce cumpara", a marturisit Andreea Chise, fata al carei chip apare pe eticheta sticlei de 
palinca.  
Andreea a mai spus ca familia ei face si vinde palinca de cand se stie. "Este o traditie, palinca se face in cazane 
vechi de peste 100 de ani", a povestit tanara. Intrebata cum se face ca apare pe eticheta sticlelor, Andreea a 
declarat ca este o eticheta proprie si ca astfel se deosebeste, fara sa se deguste, palinca facuta de familia ei de 
celelalte bauturi asemanatoare.  
Si vinurile sunt cautate, dar nu orice fel de vinuri ci cele ecologice, "produse din struguri proveniti din agricultura 
bio, adica fara pesticide si alte produse chimice ci doar cu ingrasamant natural", a spus Flavius Hadada, cel care 
le vinde. Familia Flavius si Irina Hadada afirma ca nu se adreseaza fitosilor cu acest vin bio, ci oamenilor care 
sunt mai pretentiosi si stiu sa deosebeasca un vin bun, natural, de unul din supermarketuri. Ei au declarat ca, desi 
are un pret mai mare decat celelalte vinuri, respectiv 20 de lei sticla de 750 ml, sortimentele de vin bio se bucura 
de succes la targ, deoarece sunt... pentru cunoscatori.  
 
Alungati duhurile rele cu masti populare  
Pe langa costume populare si ii, confectionate manual, ca pe vremea strabunilor, la targ va puteti achizitiona si 
masti populare. Ioan Albu, un mestesugar din judetul Neamt care vinde astfel de obiecte, garanteaza 
cumparatorilor ca mastile sunt menite sa alunge spiritele rele din casa. Confectionate din blana, piele de oaie, 
resturi de stofa si fasole, din care se fac dintii "mosilor", mastile pot fi folosite nu doar la dansurile populare de 
Anul Nou, ci si ca obiect de ornament, mai ales ca pazesc casa de duhuri diavolicesti. Pretul unei masti este 
cuprins intre 35 si 50 de lei dar mesterul spune ca, desi nu le-a mai scumpit fata de anul trecut, vanzarile au cam 
scazut.  
Targul de Florii poate fi vizitat pana duminica seara iar pretul unui bilet este de 4 lei, studentii si pensionarii 
beneficiind de reducere de 50%.  
 

Ioan Albu, mester popular de masti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ziua.net/news.php?data=2009-04-11&id=25570&kword=taranului 
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ZIUA 
Obiecte vechi de secole, dar pline de povesti, la Targul de Antichitati Taranesti de la 
MTR 
 
 25 mai, 10:19  

Vesnicia s-a nascut la sat, spunea poetul, intr-o vreme in care tehnologia de azi era doar un vis. Oamenii aveau 
inca simplitate si inocenta-n priviri, isi munceau pamantul pentru ca, doar astfel, le puteau pune o paine pe masa 
copiilor lor. Azi toate par atat de indepartate, incat s-ar spune ca nu au existat vreodata. Si cu toate astea, Targul 
de Antichitati Taranesti, care s-a desfasurat in acest sfarsit de saptamana la Muzeul Taranului Roman (MTR), le-
a adus aminte vizitatorilor cine sunt si de unde-au plecat.  
Covoare, stergare, piese de costum popular, icoane pe lemn si sticla, ceramica, mobilier crestat, pictat, vase din 
lemn, fuse si roti de tors, toate adunate pentru a recrea atmosfera de altadata. Si cum la toate acestea se 
adaugau un pahar de suc de mere sau de palinca si ceva dulce, facut in casa, incantarea publicului a fost 
maxima.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Negustorii si-au pus la bataie tot ce au avut mai bun, mai vechi, mai pretios. Preturile au variat nu neaparat in 
functie de produs, ci in functie de cine intreba sau, si mai bine, de cine cumpara. De exemplu, o laita costa intre 
1500- 2000 de euro pentru cel curios, iar pentru cel care vroia sa achizitioneze una, pretul devenea negociabil. 
Astfel incat, de la targ erau putine sanse ca cineva sa plece cu mana goala. Si mai mult decat atat, pleca cu 
sufletul plin, intrucat fiecare negustor stia exact povestea fiecarui obiect pe care il avea la vanzare. Asa se face ca 
cele mai vechi dintre lucrurile expuse datau de pe la 1800, printre ele aflandu-se ceasuri, timbre, bacnote, 
mobilier, dar si cate-o plosca, pentru viitorii miri, variind de la 100 la 150 lei, in functie de marime si de vechime, 
sau un aparat de fotografiat cum astazi nu mai vezi decat in muzee.  
Oameni mici si mari s-au aratat incantati de ceea ce au putut face inaintasii lor, apreciind din plin atat iile, cat mai 
ales lingurile si suporturile pentru ele, dar si tablourile, felinarele, lampile la lumina carora candva invatau carte, 
carele care vara se umpleau cu fan si taraful care le incanta auzulla ocazii speciale.  
 
 
Bineinteles, cei mai mari curiosi erau copiii, carora parintii le vorbeau bucurosi despre fiecare obiect in parte. Mi-
am amintit, la randul meu, de copilaria petrecuta la tara, la bunici, cand cea mai mare placere a mea, pe atunci, 
era sa mananc la masuta cu trei picioare si sa stau pe scaunele din lemn. Mancarea avea atunci cel mai bun 
gust, intrucat era facuta in vase de lut sau intr-un tuci, pe pirostrii. Si daca era savurata la coasa sau la prasit de 
porumb, cand caldura se stingea cu apa rece, din ulcior, starea de bine era garantata. Am regasit la targ toate 
aceste obiecte si multe altele si m-am intrebat cati dintre copiii de azi mai au ocazia sa se bucure de astfel de 
lucruri, sau cati dintre ei mai stiu sa aprecieze ce tine de traditie. Probabil ca << amintirile lui Creanga >> li se par 
<< expirate >>, insa nu stiu cata fericire le aduce copilaria petrecuta printre calculatoare si iPod-uri.  
Am plecat de la targ cu zambetul pe buze. In jurul meu, vizitatorii pareau pur si simplu cuceriti si transpusi in 
lumea << tehnologiei de altadata>>, semn ca succesul initiativei a fost pe masura asteptarii organizatorilor.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text si foto: Crenguta STATE   

 
 
 
 
http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-05-25&id=28787 
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PETOCURI.RO 

O lada de zestre mare cat un suflet  
De cand ma stiu am fost indragostita de dantela. Cenusie, perlata sau imaculata, brodata sau tivita pe 
corsajul unei rochii de pe vremea bunicilor noastre, am gasit intotdeauna ca este ultimatumul in materie 
de feminitate. 

Daca esti la randul tau o "inrobita" de mirajul dantelariilor si altor materiale pretioase, afla ca Muzeul 
Taranului Roman din Bucuresti a pregatit un eveniment de amploare dedicat acestora!  

Privite in oglinda, lazile de zestre, cuferele, camerele de oaspeti, nu doar depozitare, ci si elemente ale 
unor arheologii subiective, sunt din ce in ce mai rare. Intre mit si realitate, dantela tesuta incepe sa 
construiasca poveste dupa poveste. Muzeul Taranului Roman propune o introspectie in universul fragil 
si delicat�in care semnele brodate deseneaza un spatiu complex si compozit care reface dialogul 
interesant al unor lumi aflate mereu in miscare: satul si orasul.  

Elemente de inventar: dantele, broderii, lazi de zestre, stergare, feronerie, dulapul bunicii, piese de 
costum, fragmente de cusaturi, lectii de cusut si caiete de modele, aproape orice materie care are puterea 
descrie o suprafata decorata si brodata.  

Expozitia "Dantele si Broderii" poate fi vizitata pana pe 25 iulie, asa ca, aduna-ti prietenele si pasiti 
impreuna in universul spectaculos al povestilor tesute cu migala.  

http://www.petocuri.ro/timp-liber/articol/o-lada-de-zestre.html 
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În cadrul programului “Povestitorii de la �osea”, Mircea C�rt�rescu a citit pe 2 iulie la Clubul ��ranului 
Român o povestire inedit�, “Drumul foamei”. Confruntat cu cititorii, autorul a declarat c� de la vârsta de 
30 de ani nu a mai scris poezie pentru c� “nu-i mai st� bine”. 
  

 
Respingând elegant laudele aduse de c�tre moderatoarea 
întâlnirii, Simona Sora, care a spus c� un mare scriitor, cum 
e cazul invitatului, este cel care te cutremur�, te mi�c� �i î�i 
provoac� revela�ii, C�rt�rescu a m�rturisit c� în acea sear� 
nu inten�iona s� cutremure pe nimeni sau s� provoace cuiva 
apocalipse personale, ci doar s� amuze publicul cu o 
povestire u�oar�, de vacan��. “Drumul foamei” nu a ap�rut 
în volum, dar a fost publicat�, pe fragmente, în “�apte 
seri”. Pornind lectura, C�rt�rescu a smuls adesea hohote de 

râs pentru c� “Drumul foamei” este o amintire tragicomic�, mult mai mult comic� decât tragic�, de�i 
autorul era pe punctul de a muri de inani�ie la momentul întâmpl�rii celor povestite, al unei c�l�torii a 
junelui poet Mircea C�rt�rescu la Bac�u, invitat fiind de un autor local. 
  
Poetul a pornit la drum visând mese întinse, purcei de lapte, pui frip�i t�v�li�i prin mujdei �i vin de 
Cotnari, cum auzise în legendele despre parangheliile din provincie pe care le povestea mai tinerilor 
confra�i F�nu� Neagu, notabilit��i locale, covor ro�u, fanfar� �i admiratoare blonde �i virginale.  
Publicitate 
  
În loc de toate acestea, a fost întâmpinat de un grup de scriitori rata�i, din cauza conspira�iei mondiale, 
desigur, care i-au pl�nuit vizita în am�nunt: de la gar� la bar, de la bar la lectura public� unde au fost 
prezen�i vreo cinci spectatori, printre ei �i o admiratoare plin� de co�uri, de la lectur� la câmpul de lupt� 
de la M�r��e�ti, de la M�r��e�ti la curva local�, de acolo la Tescani �i înapoi la gar�. Nic�ieri pe tot acest 
traseu, scriitorii locali nu s-au gândit nici o clip�, preocupa�i fiind cu to�ii s�-i critice pe confra�ii lor din 
�ar� �i din lume, s�-l hr�neasc� pe bietul poet. 
  
Dup� lectura care a amuzat copios publicul, C�rt�rescu a r�spuns întreb�rilor puse de cei prezen�i. 
Întrebat fiind despre ce ar spune dac� aceast� povestire ar fi considerat� de critici prea “u�uric�” sau 
prea “comercial�”, C�rt�rescu a spus c� are o pl�cere imens� s� scrie în registrul lejer. “A scrie 
întotdeauna scor�os este ca �i cum ai umbla, indiferent de circumstan�e, doar în haine de sear�. Eu sunt 
de p�rere c� în «garderoba» unui scriitor trebuie s� existe �i pijama, �i blugi, �i halat de cas�, nu doar 
costume elegante. Nu cred c� discursul «intelectual» este mai important decât o scriitur� comic�. În 
literatur� nu exist� lucruri mari �i mici, ci lucruri vii �i lucruri moarte. Ilf �i Petrov au adesea fragmente 
mai vii decât textele «grele» ale filosofilor. E adev�rat c� e aproape imposibil s� împlete�ti în aceea�i 
scriitur� cele dou� registre”, a ad�ugat C�rt�rescu considerând c� exemplul cel mai elocvent al unui 
astfel de text, în care registrul lejer coexist� perfect cu cel sobru, este “Maestrul �i Margareta”. “Este ca 
�i cum ai pune ghea�� în ap� clocotit� �i nici ghea�a nu s-ar topi, nici apa nu �i-ar înceta fierberea, cam 
a�a func�ioneaz� un astfel de text”, a explicat “plastic” C�rt�rescu. 
  
Scriitorul a m�rturisit c� de la vârsta de 30 de ani nu a mai scris poezie pentru c� “nu-i mai st� bine”, 
ad�ugând c� poezia este pentru oamenii foarte tineri. Pornit pe panta confesiunilor, C�rt�rescu a mai 
spus c� nu ar vrea s� transforme scrisul într-o profesie. “Scrisul este o religie �i e cinstit ca atunci când 
sim�i c� �i-ai pierdut «credin�a» s� te retragi.” De�i crede c� ar putea s� nu scrie literatur� vreme de 
câ�iva ani, scriitorul a recunoscut c� de jurnal nu se poate �ine departe nici m�car o s�pt�mân�. Întrebat 
fiind ce-l mân� în lupt� sau, mai pe scurt, de ce scrie, C�rt�rescu a citat r�spunsul dat cândva de Beckett: 



“Uite-a�a”, ad�ugând c� astfel de întreb�ri sunt mult prea intime, de genul “de ce î�i iube�ti nevasta sau 
�ara”. 
 
http://www.cotidianul.ro/mircea_cartarescu_nu_vrea_sa_transforme_scrisul_intr_o_profesie_audio-
90631.html 



 

eubatcampii.wordpress.com 

Ast�zi, adic� ieri (ve�nicul sindrom “azi e mâine”), am avut ocazia s�-l v�d pe Mircea C�rt�rescu, cu 
ocazia unui eveniment dr�gu�. Ca orice eveniment dr�gu� �i periodic pe care îl descop�r, va lua o pauz� 
�i va reveni în septembrie. Eh, bun �i atât. 

C�rt�rescu �i-a anun�at de la început inten�ia de a amuza publicul mai curând decât a-l duce pe culmile 
profunde ale artei, cu precizarea c� e un obiectiv mai modest dar mai realizabil. Mai departe, lucrurile au 
curs natural, ca o sear� de var� cu un tip de ga�c� care mai �i scrie chestii bune. A citit o povestioar� din 
tinere�ile lui, despre iluziile de tân�r poet �i dezam�girile crunte suferite de stomacul lui când a fost 
chemat s� recite câte ceva la Bac�u, prin ‘84. Pe parcurs se face observa�ia c� pe bun� dreptate a tr�it 
Bacovia în Bac�u, iar un alt ora� nici c�-i putea forma acea personalitate la fel de bine. 

A urmat un mic segment de întreb�ri, de la chestiile clasice pân� la Savatie Ba�tovoi, despre care 
C�rt�rescu a avut câteva cuvinte frumoase (se sim�ea un iz de întreb�ri cu pa�apoarte biometrice în aer, 
din fericire doar mi se p�rea). Am re�inut chestia din titlu, atât pentru c� am probabil un talent pentru a 
re�ine frazele care par mai cli�eistice, chiar dac� omul o avea �i diamante mai bune pe-acolo,  cât �i 
pentru c� nu mi se pare a�a cli�eistic� pe cât pare. Cred c� e o idee destul de bun� dezvoltarea unui mic 
“câte nimic din fiecare”, în care �tii câte ceva din domenii multe, f�r� a te adânci neap�rat în ceva foarte 
particular. Pentru c� mersul pe 7 c�r�ri simultan dezvolt� pluriperspectivismul �i capacitatea de analiz� 
�i viziunea omului în general. Tr�iasc� cele 7 c�r�ri! 

Acum c� s-a terminat �i fraza kilometric� în care p�r�sesc total chestia de care vorbeam �i o dau pe 
p�reri proprii (dar hei, e un blog, �i înc� cu titlul �sta), s� recapitul�m: a fost o sear� pl�cut� în compania 
unei personalit��i pl�cute, d��tepte �i f�r� aere. �i s-ar putea s�-i fi pus piedic� din gre�eal� lui fi-su 
(scuze!). “Povestitorii de la �osea” pare o chestie de urm�rit �i în lunile ce vin. Noapte bun�! 

http://eubatcampii.wordpress.com/2009/07/03/adancindu-te-prea-mult-pe-un-drum-le-pierzi-pe-
celelalte/ 



chestiilivresti.blogspot.com 

evenimente livre�ti înainte de vacan��  

 
 
asear�, lectura public� a lui mircea c�rt�rescu de la clubul ��ranului român a fost foarte reu�it�, de�i 
m� a�teptam la mai mult� înghesuial�. scriitorul a citit o povestire publicat� mai demult în �apte seri, 
drumul foamei, în leg�tur� cu o vizit� de lucru ca tân�r poet prin bac�u. a fost amuzant� �i pe placul 
publicului, s-a râs, parc� era un altfel de c�rt�rescu. 
au fost �i întreb�ri – �i eu, fire�te, nelipsitul... 
am aflat c� mai avem de a�teptat pân� la alt� carte, poate jurnalul de adolescen��, c� cite�te nu doar 
literatur� – �tim din orbitor –, c� recite�te V-ul lui pynchon �i ceva de filip florian. c� azi se debuteaz� 
foare greu, c� ai no�tri critici nu mai sunt deloc responsabili de „verdictele” lor. 
c� nu mai vrea s� scrie roman... 
 
http://chestiilivresti.blogspot.com/search/label/cantare%20romaniei 



beranger.org 

Mircea C�rt�rescu s-a ramolit de tot. Cic� a citit recent la M�R o povestire… semi-inedit�, Drumul 

foamei, despre iluziile tembele ale unui tân�r poet din Capital� invitat la Bac�u în 1984. Un extras audio 
aici, un rezumat sumar aici. 

Eu am ascultat la RR Cultural o bun� parte a povestirii, nu mai �tiu în cadrul c�rei emisiuni (aia de 
începea a�a). Din ce am auzit, mi s-a f�cut p�rul m�ciuc�: orbitorul scriitor încurc� epocile mai ceva 
ca… insert_comparison_here. 

Tataie, în 1984 nu umblau �iganii cu reviste de vânzare prin trenul foamei. T�t�i��, în 1984 z�u c� nu 
parcurgea nici un ceferist vagoanele cu un co� cu bere, napolitane �i ce mai ziceai t�lic� acolo. Dac� mai 
adaug �i îngro��rile gre�oase (da, scriitorii de la Centru erau bine primi�i pe-atunci, dar visele descrise 
sunt cele ale unui imbecil sadea), ajung la concluzia c� Micrea C�rt�rescu este un produs expirat �i 
alterat iremediabil — un nume din trecut f�r� valoare de întrebuin�are în prezent. 

http://beranger.org/v3/wordpress/2009/07/06/sa-mai-bombanesc-si-de-acasa-mult-si-monstruos/ 



 

 
Muzeul P�storitului (Ileana Morariu) - Jina, Sibiu 

Muzeul ��ranului Român vine în ajutorul 
colec�ionarilor din �ar� 

Raluca BRODNER 

 
Miercuri, 07 Octombrie 2009 

Pân� pe 18 octombrie 2009, de mar�i pân� duminic�, între 10:00 �i 18:00, bucure�tenii sunt 
a�tepta�i la „Por�i �i ferestre deschise“, o expozi�ie organizat� la Muzeul ��ranului Român 
(M�R). Manifestarea, realizat� în cadrul proiectului „Colec�ii s�te�ti din România. Patrimoniu �i 
identitate local�“, este atât un bun prilej de a face cunoscute �i de a promova colec�iile particulare 
s�te�ti r�spândite prin �ar�, cât �i un mod de a încuraja colec�ionarii, ace�ti recuperatori de 
patrimoniu na�ional.  

Patrimoniu �i identitate cultural� 

 

În locuri pe unde nici cu gândul nu ajungi, în spa�iile rurale ale României de azi, exist� oameni, mul�i 
dintre ace�tia f�r� studii de specialitate, care au adunat, de-a lungul timpului, în gospod�riile proprii, 
obiecte de interes etnografic. Cu for�e financiare de multe ori modeste, ace�tia au amenajat în casele lor 
simple colec�ii, al�ii au f�cut case-muzeu sau muzee în toat� regula. Unele dintre aceste mici spa�ii de 
cultur� sunt vizitate de turi�ti, altele nu sunt înc� preg�tite s�-�i primeasc� vizitatorii. 

Motiva�iile pentru care ace�ti oameni au adunat aceste obiecte sunt diverse: „Unii au pornit de la bun 
început cu ideea de a face un muzeu, al�ii au adunat lucrurile vechi din familie, iar al�ii au ini�iat lucr�ri 
pedagogice. O mare parte dintre ei au început s� adune aceste lucruri când au v�zut c� mare parte a 
obiectelor se duc pe calea str�in�t��ii. Oamenii au fost revolta�i �i au încercat cu puterile lor s� fac� tot 
ce au putut ca s� st�vileasc� acest fenomen“, declar� Carmen Mihalache, cercet�tor la M�R. 

Expozi�ia fotografic� de la Muzeul ��ranului este realizat� în cadrul Proiectului „Colec�ii s�te�ti din 
România - ini�iat în 2008. Patrimoniu �i identitate local�“, care urm�re�te identificarea �i promovarea 
colec�iilor s�te�ti din �ar�, cât, mai ales, încurajarea colec�ionarilor �i instruirea acestora la cursuri de 
specialitate �inute de cercet�torii muzeului. 

Idee de viitor: o asocia�ie particular� a de�in�torilor de patrimoniu 



„Cercet�torii i-au ajutat, în primul rând, cu oferirea de consultan�� în ceea ce prive�te protec�ia 
obiectului, p�strarea �i conservarea lui, pentru c� mul�i dintre colec�ionari nu au studii de specialitate. 
Prin proiect, i-am adus aici, la muzeu, au v�zut ce exist� la noi în depozite, în atelierele de restaurare, 
chiar în s�lile de expozi�ie, pentru ca mai apoi fiecare s� aplice la el acas� ce a v�zut aici. Aceste 
activit��i s-au desf��urat anul trecut“, completeaz� cercet�torul Carmen Mihalache. 

Ini�iativa de la muzeu a fost marcat� în toamna lui 2008 cu organizarea unei expozi�ii numit� „Colec�ia 
colec�iilor“, unde publicul bucure�tean a putut admira câteva dintre obiectele colec�ionarilor participan�i 
la cursurile de formare ale M�R. 

Expozi�ia de fotografie de anul acesta este o continuare a proiectului �i cuprinde obiecte apar�inând unui 
num�r de �ase colec�ionari, participan�i ai unui stagiu de preg�tire cu speciali�tii de la muzeu. Posesorii 
de colec�ii de anul acesta s-au întâlnit cu cei de anul trecut �i cu acest prilej �i-au exprimat, pân� la 
ultimul, acordul de a se uni într-o asocia�ie a colec�ionarilor particulari. 

„Dac� lucrurile continu� în aceast� direc�ie, putem spune c� ne-am atins scopul. Ei vor fi pe propriile 
picioare �i vor putea s� se descurce mai bine decât au f�cut-o pân� acum, având o asocia�ie a lor. E 
necesar� o astfel de form� de organizare pentru a-�i sprijini interesele pentru c� fiecare e singur, e 
vulnerabil �i lipsit de posibilit��i. Împreun� pot alc�tui o voce care s� le sprijine interesele, s�-i ajute s� 
ob�in� finan��ri mai puternice, pentru c� sunt de�in�tori de patrimoniu, chiar dac� unii nu sunt valida�i“, 
sus�ine Mihalache. 

Oameni care �i-au transformat casa în muzeu 

Expozi�ia „Por�i �i ferestre deschise“ surprinde instantanee fotografice din �ase colec�ii etnografice, din 
�ar�, dup� cum urmeaz�: colec�ia „George Nechiti“ (Feldru), Bistri�a N�s�ud; casa-muzeu „R�d�cina 
Vrancei“ a lui Costic� Be�a (Bârse�ti), Vrancea; casa-muzeu „Zulfie Totay“ a Zulfiei Seidali (Cobadin), 
Constan�a; muzeul p�storitului al Ilenei Morariu (Jina), Sibiu; casa-muzeu „Vatra cu dor“ a lui Paul Bu�� 
(�ivi�a), jude�ul Gala�i; muzeul p�l�riilor din paie, Cri�eni, jude�ul Harghita. 

Cercet�torul Carmen Mihalache este convins� c� „muzeele nu trebuie s� fie neap�rat în ora�ele mari. 
Muzeele etnografice e bine s� fie la vatra lor �i vrem s� inducem în con�tiin�a publicului acest aspect. 
Din p�cate, aceste muzee sunt în zone greu accesibile �i foarte pu�in vizitate de turi�ti. Nu sunt nici 
semnalizate în marea lor majoritate. Important este c� cele mai multe sunt amenajate în spa�iul de locuit. 
Deci, practic, oamenii locuiesc în muzee lor“. 

Gestul este salutar chiar �i în cazul celor care colec�ioneaz� obiectele etnografice de mic� importan��, 
deoarece, în scurt� vreme, ele vor disp�rea �i nu vor exista nici m�car ca ilustrare a unui mod de via�� 
trecut. Ceea ce fac ace�ti români risipi�i în satele �i c�tunele de peste tot din �ar� este un gest recuperator, 
salvator, chiar un act de crea�ie. 

Pentru viitor, muzeul bucure�tean are în vedere transformarea proiectului „Colec�ii s�te�ti din România. 
Patrimoniu �i identitate local�“ într-un program, de cinci ani, îns� „asta depinde de foarte multe lucruri, 
în primul rând de bani. Ne dorim, astfel, s� aducem anual la Bucure�ti un num�r de colec�ionari, s� le 
oferim acest stagiu de formare, s� le promov�m într-un fel colec�iile, fie printr-o expozi�ie de obiecte, 
sau fotografie, �i s� public�m în volume studiile de caz documentate pe teren“, încheie Carmen 
Mihalache.  

http://www.ziarullumina.ro/articole;1053;1;28973;0;Muzeul-%C5%A2aranului-Roman-vine-in-ajutorul-
colectionarilor-din-tara.html 
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ARTE VIZUALE. Rubén Ochoa – întoarcerea în cerc 
Autor: Mihai PL�MADEAL� 

 

Pe 14 septembrie 2009 a avut loc, la Muzeul ��ranului Român, vernisajul expozi�iei de fotografie 360 de grade a 
artistului mexican Rubén Ochoa. N�scut în 1966, Ochoa tr�ie�te �i lucreaz� în Mexico City. Cele 36 de lucr�ri selectate 
aduc în România personaje, obiecte �i subiecte exotice, dar �i o viziune universal� asupra acestora.  

Cî�tig�tor al mai multor premii interna�ionale, Ochoa a fost invitat s� participe, în ultimii ani, la o serie de proiecte care 
au f�cut înconjurul lumii. Lucr�rile sale de mari dimensiuni, din cadrul seriei „Thermo“, au fost expuse la World Water 
Forum IV �i la Lux Art Institute din San Diego. În 2007 a ob�inut primul loc la 12vo. Salón Internacional Mercosur din 
Buenos Aires. Revista Art on Paper din New York l-a invitat s� participe la realizarea articolului de fond „Jurnalul unui 
tîn�r artist“, iar Monocle Magazine din Londra �i Folly din New York i-au publicat unele lucr�ri. 

B�������	�	�,���	#0��	����	�������	�/#������	0�	B�)�������	B�������	5���%�����	K��%�����	�����	
*��������	 ��/���	 =#�����	 =������	 >�����	 &����)�����	 ������	 =��,����-	 ����������	 ��	 ./�����	 ��	
��/������	 #��%�,����	 0�	 .���#��	 ��	 ����	 ����	 #��������	 �:�	 ��	 )�����	 ����	 ��	 ������	 ��	 �	
�������	#�����,�-	5�	�������	 �/#������	 ����)�����	 ��	B���������	'�������	���	 �����	��	�T/���	�	
����	 ,�������	 ��	 #����	 ���-���	 ��	 #�������-	 O�	 
����	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ��%�	 $�	
=���?���%F	���%	��	����	��	*�����$���	��	����	,��	#����	�#��	*����	$�	*��������-		
		

Ideea lui Ochoa din 360 de grade a fost aceea de a se deplasa (în cerc) de la un punct la altul, urmînd cursul unor rela�ii-
lan� între obiecte, persoane �i locuri care l-au condus invariabil spre punctul de plecare. A încercat s� demonstreze prin 
munca sa artistic� faptul c� întîmplarea are un sens, o ordine �i c� totul se supune acelora�i legi, care ne fac s� fim 
asem�n�tori.  

Expozi�ia nu are un punct de pornire, fiind gîndit� ca o conversa�ie f�r� sfîr�it, în care temele fotografice deschid 
perspective pentru noi imagini, împreun� cu care construiesc o memorie ciclic�. Înainte de a fi v�zute complet, lucr�rile 
invit� la vizionarea celor de al�turi. Obiectul fotografiat nu mai este fundamental, ci devine parte a unui mult mai larg 
document.  

5������	 ��	 ����������	 ��������	 �%����	 ����	 #�������	 ���	 %��	 ,������	 ��	 0��0������	 ����������	 ��	
����������	 �%����	 �����%���	 ����)���	 #��,��������-	  �	 0���9�	 ��������	 ���������	 �������	 ����	
0��0�����	���	�%�)���	����	����	��	#����/�	��	�	��������	����������	��	�	�,���	���������-	B�������	
��	 ��%���������	 ��	 �����	 ����	 ��%�	 ��	 �	 ��	 ����)������F	 I����	 $���	 ��	 ����)�����	 #����	
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Subiectele au fost „capturate“ din via�a cotidian� �i cultural� a Mexicului. Fotografiile rezultate sînt înso�ite de scurte 
texte cu caracter descriptiv �i anecdotic, care fac leg�tura între ele. Privitorul este introdus într-o poveste ciclic�, în care 
poate decide unde se afl� punctul de start. 

360 de grade a ap�rut ca urmare a invita�iei pe care o cunoscut� firm� de aparate fotografice prezent� (�i) în Mexic a 
f�cut-o artistului, de a realiza imagini surprinse cu ajutorul camerelor sale digitale. 

Printre imaginile lui Rubén Ochoa se num�r� atît obiecte personale ale Fridei Kahlo, cît �i scene din via�a cotidian�. 
Una dintre fotografii este cea a pictorului Francisco Toledo, pe care Ochoa l-a surprins în Oaxaca. 

Expozi�ia poate fi vizitat� în Bucure�ti pîn� pe 30 septembrie. Plasat în spa�iul �colii Satului, cercul propus de Rubén 
Ochoa se înscrie de minune în ideile Muzeului ��ranului Român. 

  
. http://www.observatorcultural.ro/ARTE-VIZUALE.-Ruben-Ochoa-intoarcerea-in-
cerc*articleID_22490-articles_details.html 
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Spuneam la început c� „�coala Satului“ (parte din expozi�ia permanent� a muzeului) este locul poate cel 
mai potrivit pentru fotografiile artistului mexican. M�R este prin excelen�� spa�iul rostirii, iar prezen�a 
unei expozi�ii temporare pe pere�ii destina�i �colii de alt�dat� – loc ce reconstituie o sal� de clas� cu 
b�nci �i catedr�, binecunoscut tuturor prin faptul c� este destinat atelierelor de crea�ie pentru copii, care 
au loc s�pt�mînal la muzeu – adaug� o nou� poveste, a 37-a. 

http://www.dilemaveche.ro/index.php?nr=294&cmd=articol&id=11580 
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septembrie 20, 2009 

E probabil ca aceste nume s� nu v� produc� mai mult decât terna impresie a unor substantive proprii. Niciunul dintre ei nu �i-a exhibat pulpele 
bronzate în tabloidele cu tiraj înfrico��tor ale României. Niciunul n-a marcat vreodat� în proasp�t botezata Europa League, nici c� au candidat la 
c�lduroasele fotolii ale administra�iei locale. Sunt, deci, amândoi susceptibili de a r�mâne în penumbra aten�iei publicului larg, eclipsa�i de te-apuc� 
lehamitea de personalit��i sclipitoare precum secsi br�ila, maneli�ti cu nume de carne procesat� �i politicieni promiscui. 

La drept vorbind, nici mie nu-mi suna familiar decât T.O. Bobe, al c�rui nume a fost amintit de câteva ori bune în controversa legat� de 
identitateateroristei. 

Iat� deci un motiv, zic eu bun, s� m� iau �i s� m� duc la Clubul ��ranului unde joia abia trecut� s-a întâmplat lectur� public� cu scriitorii R�zvan 
Petrescu �i T.O. Bobe. 

M-am întrebat, ’nainte s� pornesc la drum, dac� nu e oarecum aiurea s� asist la o astfel de manifestare în condi�iile în care nu citisem un rând din 
cele scrise de cei doi. R�spunsul a venit la locul faptei: nu e. Ba dimpotriv�, diferen�ele între a cunoa�te un scriitor citindu-l �i a-l cunoa�te citindu-
�i, favorizeaz� varianta a doua. 

Primo, exist� �ansa ca în cadrul unei lecturi publice s� dai ascultare unui text care ori nu a fost publicat vreodat�, ori se afl� înc� în preg�tire. 
Secundo, având op�iunea de a adresa întreb�ri autorilor, s-ar putea s� afli lucruri care au sc�pat criticilor ori jurnali�tilor. Nici nu mai amintesc de 
faptul c� î�i formezi instantaneu �i cu minim de efort o impresie vizavi de stilul/genul respectivului autor, fapt care te scute�te de posibile 
investiga�ii �i de r�sfoieli în libr�rii. 

Aici se încheie apologia lecturii publice �i începe jaful armat imaginat de R�zvan Petrescu. Asta ne-a citit (povestire nepublicat�) �i, din reac�ia 
celor prezen�i, s-a v�zut treaba c� premiile acordate autorului de proz� scurt� n-au f�cut decât s�-i reconfirme talentul indisputabil. Ne-a antrenat �i 
ne-a distrat, spre deosebire de T.O. Bobe care ne-a plictisit cu o tirad� baroc� despre femeia universal�, femeia omniprezent�, femeia obsedant�… 
femeia la p�trat… pân� ne-a adus la c�scare. Pe mine cel pu�in �i pe cei care m� înso�eau. Nota bene, nu exclud posibilitatea ca în public s� fi fost 
oameni care au g�sit mirabil� perora�ia despre eternul feminin. 

De dragul interpret�rii ori de dragul imaginii de scriitor rebel �i �âfnos, T.O. Bobe a picat �i testul interac�iunii cu publicul, r�spunzând exclusiv la 
întreb�rile pe care le-a considerat u�or accesibile �i demne de a-�i bate gura �i capul. Noah, în fond respir�m (slav� cerului) într-o �ar� liber� �i avea 
tot dreptul s-o fac�, îns� mie una mi-a l�sat impresia unui blazat cu aere de superioritate. 

Despre R�zvan Petrescu numai de bine. A fost volubil, haios �i mi-a trezit empatia când încerca, cu toate armele din dotare, s� demonstreze 
asisten�ei c� Romanul nu este piatra de hotar a unui scriitor complet. Mi-a amintit de exasperarea vecin� cu depresia a unor prietene pe care 
anturajul �i familia le mitraliaz� regulat �i obsesiv cu întreb�ri de tipul: când te m�ri�i, când faci un copil. F*&% you all! O s� scriu romanul, o s� 
fac copilul, o s�-mi pun pirostriile dac� �i când am chef; voi n-ave�i ceva romane de scris, nun�i de planificat, plozi de turnat? Sau via�a voastr� 
personal� e atât de plat� încât tre’ s� v� sui�i la mine în cre�tet ca s� v� men�ine�i iluzia c� înc� sunte�i pe metereze?! Poftim cultur�! 

În fine, nu pun punct relat�rii pân� nu v� spun �i despre redactorul Dilema Veche Marius Chivu, cel care a moderat discu�iile. Pentru simplul motiv 
c� omul m-a cucerit prin modestie, sinceritate �i lipsa de inhibi�ii. S-ar putea s� încep s� cump�r revista, doar pentru el. Chapeau! 

P.S. Azi e ziua de na�tere a lui R�zvan Petrescu �i, fiindc� mi-a intrat sub piele, e obligatoriu s�-i doresc s�n�tate maxim�, spor la scris �i inspira�ie! 

V� las pe voi s� „ghici�i” a cui carte o voi c�uta în libr�rie cu proxima ocazie.  

http://partealuminoasa.wordpress.com/2009/09/20/la-sosea-cu-razvan-petrescu-si-t-o-bobe/ 
	



 
 
 

Scriitorii romani dau intilnire publicului la Muzeul Taranului Roman din capitala 

Normalitatea incepe cu lecturile publice. Platite 

Intilnirile cu scriitorii organizate de Muzeul Taranului Roman sub forma unor lecturi platite reprezinta 
primul proiect de acest tip care aduce in normalitate un gest altfel obisnuit in Occident. T.O. Bobe, 
Mircea Cartarescu si Simona Sora spun “le chapeau” organizatorilor. Sa citesti in fata propriilor cititori, 
sa-i cunosti si sa le raspunzi la intrebari e, pentru scriitorii din tari mai prietenoase cu lectura, o 
obisnuinta. Intra, cum se spune, in fisa postului, ca si turneele de promovare, ca si obisnuinta de a fi 
platiti pentru astfel de aparitii.  

 

Acelasi tip de reflex incepe sa se formeze si la noi, tardiv si timid, dar fara indoiala necesar: 
“Povestitorii de la sosea”, lecturi organizate de Muzeul Taranului Roman prin Mirela Florian, sint, pina 
acum, singurele astfel de intilniri la care scriitorii sint invitati sa citeasca si sa discute cu cititorii si, 
noutate, sa fie platiti pentru ca o fac. 

Trei ani au trecut din momentul in care Mirela Florian a vrut ca ele sa se intimple astfel si pina cind 
prima intilnire chiar s-a petrecut. Isi aminteste perfect cum a fost cind a 
asistat prima data la o astfel de lectura, organizata cu trei ani in urma de 
Goethe Institut: “Afara erau minus 20 de grade, invitat era Razvan 
Petrescu si sala era plina”. Se putea deci sa ai o varianta la mersul la 
cinema sau la alt fel de spectacol, pentru a ramine in preajma cartilor, si 
sa asisti totusi la unul. A trecut mult timp pina cind proiectul pe care l-a 
propus atunci la MTR sa fie asa cum trebuie, motivul fiind ca de fiecare 
data lipsa banilor. Acum s-a intimplat sa se gaseasca, printr-un parteneriat 
cu “Fundatia Horia Rusu”, ce ii permite sa ofere scriitorilor sume decente, 
care sa se apropie de ce ar primi probabil pentru o lectura in Germania, de 
pilda. 

Urmatoarea intilnire, pe 14 octombrie 

Pina acum au fost trei intilniri, gindite cu cite doi scriitori invitati si un moderator (Simona Sora la 
primele doua, Marius Chivu la ultima). Au citit, in iunie, Lucian Dan Teodorovici si Florin Lazarescu, a 
urmat Mircea Cartarescu si, dupa o pauza de vara, intilnirile s-au reluat saptamina trecuta, cu T.O. Bobe 
si Razvan Petrescu. “Ma si mir ca exista asa ceva”, a recunoscut T.O. Bobe, care e constient ca nu e 
deloc simplu sa impui astfel de obisnuinte cind nu ai precedent si nici nu te dau fondurile afara din casa: 
“Sigur ca m-am simtit bine. Ma bucur foarte mult ca Mirela Florian a reusit sa le organizeze pentru ca 



stiu ca intimpina greutati cu gasirea banilor. Sint foarte utile pentru inceperea normalitatii vietii literare. 
E doar o floare insa, cu care nu se face primavara”. 

De ce e firesc, frumos si necesar ca ele sa existe, explica si Simona Sora, unul dintre criticii conectati la 
mediul literar de la noi: “Am impresia ca acest tip de lecturi publice 
deghizate in intilniri cu cititorii reprezinta singura varianta romaneasca 
posibila. Am auzit, de-a lungul timpului, tot felul de opinii despre 
inaderenta publicului romanesc la fenomenul lecturilor publice, despre 
diferenta de perceptie in cazul cititului si auzitului, despre neputinta 
urmaririi pe spatii largi a unui text citit cu voce tare. In fond insa, cred ca 
este nevoie de o educare a publicului (necesara si in cazul e-book-urilor) 
pe care hibridul de la Clubul Taranului Roman tocmai o realizeaza. A 
jucat un rol important in aceasta educare din mers faptul ca Filip Florian 
era deja obisnuit cu acest mod de intilnire intre scriitor si publicul sau si 
acela ca Mirela Florian s-a dat peste cap ca sa aduca scriitori de prima 
mina si mai ales sa-i plateasca”.  

Desi criza, ca realitate ori pretext, continua sa saboteze si cele mai profitabile afaceri, Mirela Florian da 
asigurari ca intilnirile cu scriitorii de la sosea vor intra pe o frecventa regulata, de una pe luna. 
Urmatoarea e deja programata pe 14 octombrie, cind va citi si va da piept cu cititorii Radu Cosasu. Cea 
care le organizeaza isi doreste prozatori romani de prima mina, chiar daca editurile, din motive 

financiare, sint mai ezitante cind vine vorba de o sustinere concreta a 
invitatilor care figureaza in propriile portofolii. Un urmator pas de dorit 
ar fi ca, din cind in cind, pe linga romani, sa poata invita si straini, macar 
dintre scriitorii vecinilor nostri. 

 

Mircea Cartarescu: “Am avut o experienta comparabila cu a 
lecturilor publice din Germania sau Austria” 

In semn ca povestea trebuie sa mearga mai departe, Mircea Cartarescu, 
invitat la rindul lui sa citeasca la Clubul Taranului, a trimis de la Berlin, 
unde se afla acum, o scurta pledoarie pentru rostul acestor intilniri: 

“Putine fapte culturale de la noi sint comparabile cu seria de lecturi publice initiata de Muzeul Taranului 
Roman. Initiativa Mirelei Florian si-a colegilor ei de la Muzeu e deocamdata cea mai serioasa incercare 
de reimplantare la noi a obiceiului de mult pierdut al intilnirilor cititorilor cu autorii preferati si al 
cititului de literatura originala in public. Am avut si eu privilegiul sa fiu invitat si pot spune ca am avut o 
experienta comparabila cu a lecturilor publice din Germania sau Austria. Toti iubitorii de literatura de la 
noi ar trebui sa stie ca nimic nu suplineste contactul direct cu scriitorul, si ca vocea acestuia poate fi 
catharctica, mai mult decit pagina citita in tacere. Faptul ca autorul primeste dupa lectura la Muzeu un 
onorariu deloc simbolic nu-l onoreaza doar pe el, ci mai ales onoreaza institutia gazda si publicul 
ascultator. Asa e peste tot in lume, asa e bine si civilizat sa fie”. 

http://www.supliment.polirom.ro/article.aspx?article=5333 



partea luminoas� 
Blog de atitudine. De dorit pozitiv�. Nu avem cuie. 
 

La �osea cu R�zvan Petrescu �i T.O. Bobe 
septembrie 20, 2009  

E probabil ca aceste nume s� nu v� produc� mai mult decât terna impresie a unor substantive proprii. 
Niciunul dintre ei nu �i-a exhibat pulpele bronzate în tabloidele cu tiraj înfrico��tor ale României. 
Niciunul n-a marcat vreodat� în proasp�t botezata Europa League, nici c� au candidat la c�lduroasele 
fotolii ale administra�iei locale. Sunt, deci, amândoi susceptibili de a r�mâne în penumbra aten�iei 
publicului larg, eclipsa�i de te-apuc� lehamitea de personalit��i sclipitoare precum secsi br�ila, maneli�ti 
cu nume de carne procesat� �i politicieni promiscui. 

La drept vorbind, nici mie nu-mi suna familiar decât T.O. Bobe, al c�rui nume a fost amintit de câteva 
ori bune în controversa legat� de identitatea teroristei. 

Iat� deci un motiv, zic eu bun, s� m� iau �i s� m� duc la Clubul ��ranului unde joia abia trecut� s-a 
întâmplat lectur� public� cu scriitorii R�zvan Petrescu �i T.O. Bobe. 

M-am întrebat, ’nainte s� pornesc la drum, dac� nu e oarecum aiurea s� asist la o astfel de manifestare în 
condi�iile în care nu citisem un rând din cele scrise de cei doi. R�spunsul a venit la locul faptei: nu e. Ba 
dimpotriv�, diferen�ele între a cunoa�te un scriitor citindu-l �i a-l cunoa�te citindu-�i, favorizeaz� 
varianta a doua. 

Primo, exist� �ansa ca în cadrul unei lecturi publice s� dai ascultare unui text care ori nu a fost publicat 
vreodat�, ori se afl� înc� în preg�tire. Secundo, având op�iunea de a adresa întreb�ri autorilor, s-ar putea 
s� afli lucruri care au sc�pat criticilor ori jurnali�tilor. Nici nu mai amintesc de faptul c� î�i formezi 
instantaneu �i cu minim de efort o impresie vizavi de stilul/genul respectivului autor, fapt care te 
scute�te de posibile investiga�ii �i de r�sfoieli în libr�rii. 

Aici se încheie apologia lecturii publice �i începe jaful armat imaginat de R�zvan Petrescu. Asta ne-a 
citit (povestire nepublicat�) �i, din reac�ia celor prezen�i, s-a v�zut treaba c� premiile acordate autorului 
de proz� scurt� n-au f�cut decât s�-i reconfirme talentul indisputabil. Ne-a antrenat �i ne-a distrat, spre 
deosebire de T.O. Bobe care ne-a plictisit cu o tirad� baroc� despre femeia universal�, femeia 
omniprezent�, femeia obsedant�… femeia la p�trat… pân� ne-a adus la c�scare. Pe mine cel pu�in �i pe 
cei care m� înso�eau. Nota bene, nu exclud posibilitatea ca în public s� fi fost oameni care au g�sit 
mirabil� perora�ia despre eternul feminin. 

De dragul interpret�rii ori de dragul imaginii de scriitor rebel �i �âfnos, T.O. Bobe a picat �i testul 
interac�iunii cu publicul, r�spunzând exclusiv la întreb�rile pe care le-a considerat u�or accesibile �i 
demne de a-�i bate gura �i capul. Noah, în fond respir�m (slav� cerului) într-o �ar� liber� �i avea tot 
dreptul s-o fac�, îns� mie una mi-a l�sat impresia unui blazat cu aere de superioritate. 

Despre R�zvan Petrescu numai de bine. A fost volubil, haios �i mi-a trezit empatia când încerca, cu toate 
armele din dotare, s� demonstreze asisten�ei c� Romanul nu este piatra de hotar a unui scriitor complet. 
Mi-a amintit de exasperarea vecin� cu depresia a unor prietene pe care anturajul �i familia le mitraliaz� 
regulat �i obsesiv cu întreb�ri de tipul: când te m�ri�i, când faci un copil. F*&% you all! O s� scriu 



romanul, o s� fac copilul, o s�-mi pun pirostriile dac� �i când am chef; voi n-ave�i ceva romane de scris, 
nun�i de planificat, plozi de turnat? Sau via�a voastr� personal� e atât de plat� încât tre’ s� v� sui�i la 
mine în cre�tet ca s� v� men�ine�i iluzia c� înc� sunte�i pe metereze?! Poftim cultur�! 

În fine, nu pun punct relat�rii pân� nu v� spun �i despre redactorul Dilema Veche Marius Chivu, cel care 
a moderat discu�iile. Pentru simplul motiv c� omul m-a cucerit prin modestie, sinceritate �i lipsa de 
inhibi�ii. S-ar putea s� încep s� cump�r revista, doar pentru el. Chapeau! 

P.S. Azi e ziua de na�tere a lui R�zvan Petrescu �i, fiindc� mi-a intrat sub piele, e obligatoriu s�-i doresc 
s�n�tate maxim�, spor la scris �i inspira�ie! V� las pe voi s� „ghici�i” a cui carte o voi c�uta în libr�rie cu 
proxima ocazie.  

1 voturi 

 

Postat in Literatura, cultural | Etichetat Clubul Taranului, Dilema veche, Jaf armat, Literatura, Marius 
Chivu, Povestitorii de la sosea, român, R�zvan Petrescu, scriitori români contemporani, T.O. Bobe, 
terorista |  

3 comentarii 

1.  

Ai scris asa de limpede despre eveniment incat ma simt de parca as fi fost acolo. 
Ba dimpotriv�, diferen�ele între a cunoa�te un scriitor citindu-l �i a-l cunoa�te citindu-�i, 

favorizeaz� varianta a doua. 
Aceasta nu-i o regula si ma tem ca, dimpotriva, daca am avea toti sansa de a ne asculta scriitorii 
preferati citindu-ne din propriile scrieri am incerca sa-i separam cu forcepsul de scrieri. 
Tu nu ai avut cu ocazia asta ambele variabile landemana; propria lecturare succedata de 
lecturarea scriitorului. Cand vei citi ceva scris de cei doi deja vei fi pornit cu o prejudecata, 
acordand lui Razvan Petrescu credit si discreditanu-l pe Dobrin. 
Sunt rare situatiile in care mie imi place un poet recitand din sine. Si mai rare sunt cele in care 
poetul imi traduce metafora. 
Nici nu stiu cum e mai bine: sa imi ramana intiparita in minte propria interpretare a metaforei sau 
decriptarea ei? Cred ca prefer prima varianta. Prefer varianta care mi-a provocat emotia decat 
originalul care nu-mi spune acelasi lucru. Seamana cu explicarea unui act de tandrete de catre 
initiatorul lui. 
Cum il vedeai pe Ancuta (batranultragator) citindu-i poezia si cum il vezi acum dupa ce l-ai auzit 
(vazut) recitand din ea? Asta daca l-ai vazut. 
Poate ma deruteaza pe mine cuvantul scriitor din remarca ta. 
Se poate sa fi vrut sa zici: “diferentele intre a-l cunoaste pe X citindu-l si a-l cunoaste citindu-ti 
favorizeaza varianta a doua” In cazul nostru in x fiind si omul si scriitorul. 
Mie imi plac separati pentru nu-i pot intelege daca-mi vorbesc amandoi odata. 

     de limpede septembrie 20, 2009 at 6:32 pm  

2.  

erata: in loc de landemana = la-ndemana 



     de limpede septembrie 20, 2009 at 7:18 pm  

3.  

bun venit si multam fain de apreciere  

uite de ce difera perspectivele noastre. eu vorbeam despre a cunoaste in sensul descoperirii, tu 
despre a cunoaste in sensul aprofundarii, asta pentru ca verbul suporta ambele sensuri. 
de aceea spuneam ca e preferabila a doua varianta. fiindca atunci cand nu cunosti decat niste date 
nesemnificative despre autor (cand a debutat, ce a scris, ce premii a luat etc disponibile pe wiki) 
pleci la drum fara nicio prejudecata. 
evident ca ti le poti forma cunoscandu-l pe respectivul si judecandu-l cum altfel decat subiectiv. 
daca nu esti dispus sa-ti asumi riscul asta, bineinteles ca regula pica. e absolut normal sa-l dai jos 
pe zeu din ceruri cand vezi ca e uman ), respectiv sa-ti pui mainile la ochi daca nu vrei sa-i 
vezi umanitatea.  

ancuta… nu s-a schimbat nimic esential vazandu-l online. inainte era un poet exceptional, dupa 
era un poet exceptional nepriceput la recitat ) – ramanand deci un poet exceptional. 
however, ancuta a reactionat total nepotrivit ca urmare a unor remarci facute de cititorii cafegii, 
inclusiv susbsemnata. 
iar aici intervine responsabilitatea autorului. 
in momentul in care publici pe forum/citesti in public si oferi publicului ocazia sa comenteze, 
trebuie sa-ti asumi remarcile negative cu gratie cred eu. iar ultima reactie pe care ar trebui sa o ai 
este: esti prea prost ca sa pricepi magnitudinea ideilor mele – in special atunci cand incerci sa-ti 
vinzi cartea abia publicata. 
trebuie sa fii curva? nu. trebuie sa-ti respecti cititorii si sa fii un bun diplomat. 

lasandu-l pe ancuta si revenind la dihotomia om – scriitor, admit ca prezenta mea la sosea are un 
dublu obiectiv, cel de-al doilea fiind tocmai acela de a darama mitul scriitorului magician, pe 
care nu stiu cum mi l-au/l-am inculcat. 
asta nu inseamna ca le caut defectele, dupa cum se vede lui Razvan Petrescu nu i le-am/cautat ori 
gasit, ci exclusiv ca incerc sa imi clarific niste nelamuriri profund existentiale legate de ce 
inseamna a fi scriitor. 

m-am lungit, dar e vina ta.  
comentariul tau e probabil al doilea cel mai lung din existenta partii luminoase. 
sa mai vii, imi place sa stam la taclale. 

     de brightie septembrie 20, 2009 at 7:42 pm  

http://partealuminoasa.wordpress.com/2009/09/20/la-sosea-cu-razvan-petrescu-si-t-o-bobe/ 



 
 
 
Fotoreportaj 
 
EXCLUSIV ONLINE  

Un gand curat, de Ziua Crucii, la Targul Iconarilor de la 
Muzeul Taranului Roman (FOTO) 
 14 septembrie, 10:46  

  
    
      

  

 

   

    
  
 
Muzeul Taranului Roman a praznuit Ziua Crucii organizand un Targ al Iconarilor si al mesterilor 
cruceri. De vineri pana duminica, artisti din Capitala, dar si din alte zone ale tarii, si-au expus lucrarile in 
curtea muzeului. 
Cu troite, cruci, icoane, izvoade, pristolnice si pecetare, miniaturi, ingeri tesuti, dar si cu o multime de 
povesti - asa si-au intampinat mesterii vizitatorii. Manifestarea, alternativa la cele traditionale, este un 
tip de act cultural ce isi propune sa recupereze frumusetea obiectului de cult si a spatiului din care 
provine. 
Intr-o vreme in care timpul nu mai are rabdare, se poate spune ca targul ofera celui care-i calca pragul un 
pic de liniste si sansa de a cugeta la o altfel de lume. Dincolo de costul materialelor pentru realizarea 
icoanelor, fiecare artist a pus in operele sale un strop din sufletul lui si un gand curat catre Dumnezeu. 
Iar asta se vede si se simte. Desi tematori in fata aparatelelor de fotografiat, pentru ca nu vor sa le fie 
furate modelele la care au muncit cu atata ravna, mesterii erau dispusi sa raspunda oricarei intrebari ale 
curiosilor si chiar sa povesteasca despre mestesugul lor. 
Asa am aflat ca Adina Mocanu, din Vlasca, Teleorman, picteaza de la sase ani. Mama sa, care a 
schimbat-o la stand in zilele de targ, este mandra de fata ei, mai ales ca acum Adina a intrat la Facultatea 
de Arte Plastice, la sectia de Grafica. 
  



    
      

  

 

   

  Adina Mocanu picteaza de la sase ani    
    
  
 
Dupa spusele sale, nu e usor sa pictezi icoane, aceasta indeletnicire necesita o pregatire in prealabil a 
materialelor, pe care tanara o completeaza cu studiu despre fiecare Sfant in parte. Adina stie cand a 
aparut tehnica pictarii icoanelor pe sticla in Romania si carei zone a tarii apartine fiecare model ce apare 
in lucrarile sale, astfel incat poate oferi raspunsuri pertinente oricui are o intrebare de pus. Nici mama sa 
nu se lasa mai prejos, considerand ca face ucenicie pe langa copila sa. Adesea ii foloseste drept model 
fiicei sale si sta nemiscata ore in sir, gandindu-se la ale sale. 
"Probabil ca e de la Dumnezeu, nu oricine poate picta icoane. Prima data Adina a vazut o icoana pe 
sticla cand era mica, la o matusa si i-a placut mult. Numai ca atunci cand am mers sa o rugam sa ne-o 
dea noua, nu stiu ce facuse cu ea, ca nu o mai avea. Si atunci Adina mi-a spus "Lasa, mami, ca o sa fac 
eu una mai frumoasa!", povesteste femeie. 
Si se pare ca s-a tinut de cuvant. Acum are pictate nu una, ci zeci de icoane. Poate ca preturile, care 
variaza in functie de marime si de model, de la 25 la 250 de ron sau chiar mai mult, nu reflecta adevarata 
munca din spatele unei icoane, insa cu siguranta satisfactia Adinei e mai presus de orice valoare 
materiala. 
  
    
      

  

 

   



    
  
 
Desi era de-abia a doua zi de targ, pentru unii dintre artisti nu a fost una fructuoasa. Doamna Rotaru, 
fosta profesoara de religie, se plangea ca nu a vandut nimic. Sa fie criza de vina? Nu, acesta nu e decat 
un gand negativ de care oamenii nu mai scapa. 
Poate ca pur si simplu nu mai sunt aplecati spre sfintenie si cele inalte. Insa domnia sa nu vrea sa judece 
pe nimeni si cu atat mai putin pe Dumnezeu. Stie ca, alaturi de sotul si de cele doua fiice ale sale, si-a 
indeplinit datoria. Cu post, cu abstinenta, cu rugaciune, caci numai asa iti poti permite sa reprezinti in 
culori chipul unui Sfant. 
. 
. 
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Crenguta STATE   

 
http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-09-14&id=38474 



Fotografii ale inimii 
 

sâmb�t�, septembrie 12, 2009 

Ziua Crucii - Targul Iconarilor - 12 septembrie 2009  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
http://fotografiialeinimii.blogspot.com/2009/09/ziua-crucii-targul-iconarilor-12.html 



Jurnalul Anei 
 

12 septembrie 2009 

Ziua Crucii - Targul Iconarilor - 12 septembrie 2009  

Asa cum am spus, am fost la targ. Imi doream foarte mult sa merg, si, desi ziua mi se anunta tare 
aglomerata, am inceput cu ce-mi placea mai mult de pe lista cu " pentru sambata asta". 
 
Trebuie sa spun ca eram in plina curatenie de toamna, si am lasat-o pe mami balta cu toate si am plecat, 
iar la intoarcere am gasit casa curata ca un pahar! 
( Sarut mana, mama! ) 
 
Hmmm, dar ce minunatii am vazut, si ce m-am suparat pe saracia asta in care ne tot zbatem,caci asa mi-
as fi luat eu iar un perete de Icoane!!! Mi-au placut toate dar "Dulcea Sarutare" m-a "atins" cel mai 
mult...of, of, salariu de profesor... 
 

 
 
Mi-am luat o lingurita de lemn pictata, caci asa fara nici o amintire nu ma puteam indura sa plec. 
 

 
 

 
 
Lume...nici multa, nici putina, iconari si mesteri amabili si deosebiti, lucrari de exceptie, o incantare 
pentru ochi si suflet! 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
Am mai pus cateva fotografii si aici 
 
si voi mai posta,insa acum este foarte tarziu! 
 
Noapte buna! 
Ana 

http://jurnalulanei.blogspot.com/2009/09/ziua-crucii-targul-iconarilor-12.html 
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Maria Plop 

Membrii grupului de rezisten�� de la Nuc�oara, comemora�i la 50 de ani 
de la execu�ie 

Raluca BRODNER 

 
Joi, 05 Noiembrie 2009 

Pân� pe 7 noiembrie 2009, la Muzeul ��ranului Român (MTR), publicul bucure�tean poate 
descifra povestea unei expozi�ii de fotografii �i documente, extrase din arhiva Securit��ii, care 
„vorbe�te“ despre unul dintre cele mai longevive grupuri de partizani anticomuni�ti din Europa 
r�s�ritean�. Astfel a ales Ioana Raluca Voicu-Arn�u�oiu, fiica lui Toma Arn�u�oiu, 
conduc�torul grupului, s� comemoreze jum�tatea de secol de la condamnarea �i executarea 
membrilor grupului din comuna Nuc�oara. De asemenea, pe lâng� aceast� expozi�ie, urma�a 
familiei Arn�u�oiu a scris o carte - „50 de ani de la procesul �i execu�ia membrilor grupului de 
rezisten�� condus de Toma Arn�u�oiu“. 

Ioana Raluca Voicu-Arn�u�oiu este unul dintre cei cinci supravie�uitori, din 16 membri, câ�i avea 
grupul. Ea s-a n�scut în grota din muntele Râpele cu brazi, care, timp de 9 ani, a fost unul dintre 
ad�posturile partizanilor anti-comuni�ti, pân� când au fost prin�i �i lichida�i de Securitate. Pe scurt, 
Tribunalul Militar al Regiunii a II-a i-a condamnat la moarte pe fra�ii Arn�u�oiu - Toma �i Petre -, 
al�turi de al�i 14 oameni care i-au ajutat. Marea Adunare Na�ional� a respins cererile de comutare a 
pedepsei capitale formulate de condamna�i. Cei 16 au fost executa�i la Jilava în noaptea de 18 spre 19 
iulie 1959. 

„Ceea ce este extraordinar este c� afl�m atâtea lucruri despre ace�ti oameni, tr�irile, locurile unde au 
stat, chiar de la cei care s-au str�duit atâta s�-i prind� �i s�-i ucid�. Mi s-a p�rut incredibil. Dac� n-ar fi 
existat imaginile f�cute de ei, nimeni nu ar fi putut s� ne spun� cum se pot chinui oameni înc�p��âna�i 
care nu numai c� nu refuz� s� colaboreze cu regimul, dar refuz� s� se predea, pentru c�, probabil, 
pentru ei �i predarea este o form� de colaborare“, vorbe�te la prezent, despre cei care i-au fost 
apropia�i, Ioana Arn�u�oiu. 
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„De fapt, ce credeau ace�ti oameni c� vor ob�ine prin sacrificiul lor? Credeau ei c� vor întoarce lumea? 
Credeau ei c� vor opri ma�in�ria aceea uria�� bol�evic�?“, se întreab� Ioana Popescu, cercet�tor la 
MTR, care vine imediat cu r�spunsul: „Eu, personal, cred c� nu. Eu cred c� ei visau s�-�i p�streze 
libertatea �i demnitatea pentru ei, pentru familiile lor, pentru comunit��ile lor. În mod paradoxal, 
pentru a-�i p�stra libertatea, au renun�at la propria lor libertate �i s-au retras sub p�mânt sau în g�uri de 
stânc�, la fel ca pustnicii“. 

„Noi suntem mândri, cu fruntea senin� �i cu sufletul curat“ 

Aceia dintre vizitatori care vor dori s� vad� expozi�ia din Sala „Irina Nicolau“ - poate pentru mul�i un 
moment de rememorare a unor suferin�e - este bine s� fie aten�i la fiecare detaliu, la fiecare cuvânt �i la 
fiecare cadru, pentru c� toate au sens �i un loc al lor, menite s� redea imaginea cât de cât fidel� a ceea 
ce a însemnat zbaterea acelor oameni. Cât despre tineri, ace�tia trebuie s� cunoasc� aceste eviden�e din 
istoria noastr� recent� �i s� fie mândri de înainta�ii lor. 

Printre fotografiile expuse reg�sim chipuri palide, zâmbete ironice, priviri goale ale oamenilor care au 
format grupul de rezisten��, format în prim�vara anului 1949, din convingerea „c�, într-o perioad� 
foarte scurt�, ordinea lumii se va schimba �i ei vor putea contribui la revenirea unui regim politic 
normal în �ara lor“, spune descendenta familiei Arn�u�oiu, care a studiat fil� cu fil� cele peste 20.000 
de pagini ale dosarului de la Securitate al grupului Arn�u�oiu. 

Mai departe sunt expuse locurile unde au tr�it, pe care �i le-au construit pentru a putea supravie�ui. 
Sunt câteva documente fotografiate care arat� preocup�rile acelor oameni - de la bolurile pe care le 
l�sau la stân�, atunci când ciobanii le umpleau cu alimente, pân� la scrisorile pe care le scriau, 
fragmente de poezii �i alte lucruri care ne arat� cum î�i petreceau via�a de zi cu zi. 

Într-o scrisoare pe care o adresa pre�edintelui comitetului provizoriu al comunei Nuc�oara, Toma 
Arn�u�oiu scria: „Noi suntem mândri, cu fruntea senin� �i cu sufletul curat c� nu am tâlh�rit pe nimeni 
�i nimeni nu ne poate ar�ta cu degetul c� am furat ceva, de�i numai Dumnezeu �tie cu ce am tr�it“. 

Un alt membru al grupului a l�sat câteva însemn�ri pe melodia „Ciob�na� cu trei sute de oi“, dup� cum 
el însu�i a precizat: „Tu, vânt de alergi pe creasta mun�ilor, coboar�-te din negrele-nchisori/ �i de-
ntâlne�ti pe scumpa mama mea, s�-i spui c�-mi este tare dor de ea/ Acum, cuprins de mil� �i de dor, a� 
vrea s�-i v�d privirea ochilor/ S�-i mângâi p�rul nins de-atâtea ierni �i-obrazul palid chinuit de ierni“. 

„Tata era un patriot nemaipomenit �i în spiritul acesta ne-a crescut �i pe noi“ 

Imaginea care apropie vizitatorul de sfâr�itul celor 9 ani începe cu ascunz�toarea de la Râpele cu brazi. 
Urmeaz� coborârea pe scar� a Mariei Plop, chipurile r�v��ite ale celor aresta�i, scara - poreclit� 
„Speran�a“ - era unul dintre obiectele cele mai importante pentru c� permitea accesul în ad�post. 

Al�turi de fotografiile celor 16 oameni executa�i - preo�i, înv���tori, ciobani, ��rani, oameni înst�ri�i -, 
se adaug� figurile emblematice a dou� femei - Maria Chirca �i Elisabeta Rizea. Expozi�ia se încheie cu 
figura devastat� a lui Toma Arn�u�oiu (surprins� dup� un an de anchete �i dup� ce aflase c� va fi 
executat) �i cu documentele care relateaz� sec ce s-a întâmplat cu ace�ti oameni. O parte dintre ei au 
fost executa�i, al�ii au murit în închisoare, cum este cazul Mariei Plop. 
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„Atât de puternic� era rezisten�a în acea perioad�, încât direc�ia general� a Securit��ii statului înfiin�ase 
un departament nou, care se chema Biroul «Bande», iar membrii grupurilor de rezisten�� erau bandi�i. 
Ce fel de bandi�i erau aceia care î�i asumau cu lux de am�nunte, curaj, sinceritate, ba mai mult, oameni 
care reu�eau ca, în condi�ii atât de dure, s� �in� jurnale sau s� scrie poezii?“, spune Ioan Cr�ciun, 
directorul Editurii Ars Docenti. 

Irina Nicolau - cea care a b�tut Mun�ii Muscelului �i a stat de vorb� cu urma�ii celor care au tr�it acele 
vremuri - a consemnat amintirile Elenei Florea, sora fra�ilor Arn�u�oiu �i red�m aici câteva rânduri 
dintr-una din aceste relat�ri: „La noi în cas� tata a�a i-a educat pe b�ie�i: s�-�i iubeasc� �ara, s�-�i 
iubeasc� glia, s� fie cinsti�i, s� fie corec�i, s� munceasc�, s� fac� cinste ��rii. Tata era înnebunit când s-
a cedat Basarabia, când s-a cedat Transilvania. Era un patriot nemaipomenit �i în spiritul acesta ne-a 
crescut �i pe noi“.  

http://www.ziarullumina.ro/articole;1073;1;30157;0;Membrii-grupului-de-rezistenta-de-la-Nucsoara-
comemorati-la-50-de-ani-de-la-executie.html 
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Condamnarea comunismului? 
 
S-a nascut intr-o grota, Securitatea a trimis-o la orfelinat. Ioana Voicu-
Arnautoiu a aflat dupa 1989 ca parintii ei sunt eroi ai luptei anticomuniste 
-- 50 de ani de la lichidarea "Haiducilor Muscelului'', comemorati la Muzeul Taranului Roman  
 23 octombrie, 20:58  

  
    
      

  

 

   

  Toma Arnautoiu     
    
  
 
La 20 de ani dupa caderea regimului comunist din Romania, statul roman continua sa trateze cu 
indiferenta problema Rezistentei anti-comuniste din anii '50. Presedintele Traian Basescu a condamnat 
comunismul de la tribuna Parlamentului si... atat. Urmasii acestor veritabili eroi ai neamului romanesc 
se bat inca cu institutiile statului pentru a recupera averea confiscata de regimul comunist inaintasilor 
lor pentru simplu fapt ca au refuzat sa se lase contaminati de ''ciuma rosie''. 
Si mai grav este faptul ca la 20 de ani dupa ce mii de romani au murit pentru inlaturarea 
comunismului, tinerii din ziua de azi pot afla despre rezistenta anti-comunista armata dusa de 
adevaratii patrioti doar din putinele expozitii si carti scrise de urmasii luptatorilor anti-comunisti. 
Joi, Muzeul Taranului Roman din Bucuresti a inaugurat o expozitie aparte, de fotografii din arhiva 
Securitatii, prilejuita de implinirea a 50 de ani de la procesul si executia membrilor grupului de 
rezistenta anti-comunista condus de Toma Arnautoiu. 
Fotografiile au fost alese de Ioana Raluca Voicu-Arnautoiu, fiica lui Toma Arnautoiu, conducatorul 
grupului. 
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  Ioana Raluca Voicu-Arnautoiu (ZIUA 
Foto)    

    
  
 
Ioana Raluca Voicu-Arnautoiu s-a nascut in grota de pe inaltimea Rapele cu Brazi, in care grupul 
condus de tatal ei a stat ascuns timp de doi ani, pana cand Securitatea a reusit sa-l captureze, printr-un 
plan pus la punct de loctiitorul Directiei Pitesti, viitorul general Nicolae Plesita. 
In momentul capturarii lui Toma Arnautoiu, Ioana Raluca implinise 2 ani, fiind trimisa la orfelinat, 
apoi a fost infiata. Dupa 1989 a reusit sa afle cine sunt cu adevarat parintii sai biologici, dedicandu-si 
activitatea studierii dosarului de la Securitate al grupului Arnautoiu, care are peste 20.000 de pagini. 
''Expozitia reuneste fotografii ale membriilor grupului, ale catorva oameni care i-au ajutat si, de 
asemenea, fotografii ale adaposturilor pe care le-au construit in perioada cat au stat ascunsi (1949-
1958), fiind cautati permanent de Securitate. De asemenea, sunt imagini ale unor obiecte care le-au 
apartinut, precum si imagini cu insemnari ale partizanilor, dar si documente intocmite de autoritati", a 
declarat in deschiderea expozitiei Ioana Raluca Voicu-Arnautoiu. 
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  Toma Arnautoiu si Petre Arnautoiu (dupa ce au 
fost capturati de Securitate)    

    
  
 
''Ar fi bine sa vedeti chipurile oamenilor care au pornit in 1949, crezand ca intr-o perioda foarte scurta 
ordinea lumii se va schimba, si ei vor putea contribui la revenirea unui regim politic normal in tara lor, 
va propun sa le vedeti chipurile sa le vedeti zambetele si sa le vedeti privirile. (...) Ar merita comparate 
aceste poze cu cele facute de Securitate dupa ce au fost capturati...'', a afirmat fiica lui Toma 
Arnautoiu. 
''Trebuie vazute cateva din locurile in care au trait, pe care si le-au construit ca sa poata supravietui, 
dupa ce viata lor era imposibil sa mai decurga intr-o casa din satul Nucsoara. Va propun acest lucru 
pentru ca, in momentul in care vorbim de partizanii din munti si cand spunem au plecat in munti, 
fiecare dintre noi alatura acestei notiuni ceva din propria lui experienta. Pentru orice om ideea de a 
pleca la munte este cu totul altceva decat imaginile cu adaposturile construite de partizani'', a fost 
indemnul fiicei lui Toma Arnautoiu pentru toti cei care vor dori sa viziteze o expozitie exceptionala 
din toate punctele de vedere. 
Lupta anti-comunista a grupului condus de Toma Arnautoiu 
  
    
      

  

 

   

  Textul unui manifest scris de partizani si adresat 
militenilor    

    
  
 
Grupul de rezistenta din comuna Nucsoara, judetul Muscel (in prezent Arges) s-a format in primavara 
anului 1949. In iarna precedenta, Locotenentul Toma Arnautoiu, originar din Nucsoara, a fost 
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contactat de colonelul Gheorghe Arsenescu, cu care a discutat de mai multe ori despre posibilitatea 
organizarii unui astfel de grup. 
Grupul urma sa intervina pentru a neutraliza autoritatile locale, in momentul cand, declansarea unui 
razboi intre anglo-americani si Uniunea Sovietica, ar fi deschis calea spre schimbarea regimului 
comunist din Romania. 
In februarie 1949, col. Arsenescu, alertat de arestarea unor membri ai grupului de la Dragoslavele, 
initiat de el in 1948, pleaca in graba impreuna cu Toma Arnautoiu la Nucsoara. Aici li se vor alatura 
invatatorul Ion (Iancu) Arnautoiu, Petre Arnautoiu, respectiv tatal si fratele lui Toma, invatatorul 
Alexandru Moldoveanu, preotul Ion Dragoi si fiul acestuia, studentul Cornel Dragoi s.a.; impreuna 
participa, in casele lui Petre Arnautoiu si Gheorghe Rizea, sotul Elizabetei Rizea, la primele intalniri 
cu cei care vor face parte din grup sau il vor sprijini cu alimente, imbracaminte, arme si munitie. 
  
    
      

  

 

   

  Adapost folosit de partizani    
    
  
 
In luna martie, in momentul plecarii in munti, grupul era format din 16 membri, printre care patru 
femei. Deoarece nu se puteau ascunde usor de trupele de securitate care incepusera sa scotoceasca 
zona si din cauza diferentelor de opinie in legatura cu tactica ce ar fi trebuit adoptata, grupul s-a 
scindat in iulie 1949; o parte dintre membri au ramas impreuna cu col. Arsenescu, iar ceilalti, sub 
conducerea lui Toma Arnautoiu. 
In noiembrie 1949, col. Arsenescu s-a desprins de grup si va sta ascuns pana in anul 1960, cand va fi 
arestat si condamnat la moarte. 
Urmarit timp de noua ani, grupul din ce in ce mai restrans ramas sub comanda lui Toma Arnautoiu, se 
va confrunta direct cu trupele de securitate, o parte dintre membrii sai fiind arestati sau ucisi. Erau 
urmariti si prietenii sau rudele lor. Pentru a-i prinde, Securitatea a facut numeroase arestari in randul 
acestora, a interceptat scrisori, a instalat echipament de ascultare in casa lui Ion Arnautoiu si a altor 
urmariti, a racolat zeci de informatori si agenti, a folosit metode infame pentru a insela buna credinta, 
totul cu scopul de a obtine informatii care sa duca la prinderea partizanilor. 
  
    
      



 60 

  

 

   

    
  
 
Din grup, au supravietuit ascunzandu-se intr-o grota aflata pe inaltimea Rapele cu brazi, langa satul 
Poenarei, Toma Arnautoiu, fratele sau Petre Arnautoiu, Maria Plop si Constantin Jubleanu, precum si 
copilul lui Toma Arnautoiu si al Mariei Plop. 
Punand in practica un plan abil de santaj si racolare a lui Grigore Poenareanu, fost coleg de scoala al 
lui Toma Arnautoiu, plan in care loctiitorul sefului Directiei Securitatii Pitesti, cpt. Nicolae Plesita 
(ulterior general) a avut un rol important, securitatea a reusit sa-i prinda. 
La 20 mai 1958, fratii Arnautoiu au coborat la casa lui Grigore Poenareanu pentru a lua cateva lucruri 
de care aveau nevoie. Securitatea, stiind de intalnire, i-a trasat lui Poenareanu misiunea de a le oferi un 
pahar cu tuica in care fusese pus un tranchilizant puternic. Odata misiunea indeplinita, trupele de 
interventie aflate in preajma i-au arestat pe cei doi si apoi i-au obligat sa le indice locul ascunzatorii in 
care ramasesera Maria Plop, copilul si Constantin Jubleanu. 
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Maria Plop coborand din 

ascunzatoarea de la ''Rapele 
cu brazi", tinand-o in brate pe 

fiica ei Ioana Raluca 
   

    
  
 
Somati sa se predea, Maria Plop a coborat pe o scara de franghie cu copilul in brate, iar Constantin 
Jubleanu a tras asupra trupelor de securitate si a fost ucis in schimbul de focuri. Arestatii au fost dusi 
la sediul Securitatii din Pitesti si anchetati timp de un an. 
Tribunalul Militar al Regiunii a-II-a i-a condamnat la moarte pe fratii Arnautoiu, dar si pe alti 14 
oameni care i-au ajutat timp de noua ani cat au fost urmariti. Marea Adunare Nationala a respins 
cererile de comutare a pedepsei capitale formulate de condamnati, cei 16 fiind executati la Jilava in 
noaptea de 18 spre 19 iulie 1959. 
 
http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-10-24&id=42463 
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Radu Cosa�u, povestitorul de la �osea 

 

Lectur� public� la Clubul ��ranului cu sala arhiplin�. Autorul „Supravie�uirilor” a urcat pe 
scen� pentru a deveni petru o sear� „povestitorul de la �osea”. 

 

Fragmente din scrierile sale au prins via�� citite chiar de autor într-o sear� mohorât� de octombrie. Pe 
14 octombrie cititorii lui Radu Cosa�u au avut ocazia s�-l asculte �i s� simt� rela�ia autorului cu 
propriul text. 

 
 
Timeout, 20 oct 2009  

 
http://www.timeoutbucuresti.ro/carti/6351/5017341/radu-cosasu-povestitorul-de-la-sosea.html 
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Un pic - alte întîmpl�ri adev�rate 

Momente 
Ana-Maria Onisei 
15.10.2009  

Miercuri, 14 octombrie 2009 
Povestitorii de la �osea, lecturi publice la M�R: 
 
Radu Cosa�u st� la cî�iva centimetri de microfon, citind. "Proust n-a primit �i n-a trimis niciodat� un e-
mail". Sacadat. "Rembrandt n-a v�zut niciun film." Din nou. "Eminescu n-a ajuns vreodat� pe Lun�". 
 
În spatele s�lii de lectur�, Cristian �opescu zîmbe�te. Marina Constantinescu se apropie de fiul ei, 
Luca, dar e o îmbr��i�are neterminat�. Se opre�te �i prive�te în jos, c�tre masa din fa��. Oamenii din jur 
fream�t� �i, din cînd în cînd - rar, dar puternic - r�spîndesc rîsete. 

*** 

Dup� ce termin� de citit, le r�spunde celor din public. 
"Ce p�rere ave�i despre suprimarea tricoului cu num�rul 10 de la Na�ional�?" 
"În sfîr�it o întrebare!", îi sim�i bucuria în voce. Începe s� povesteasc� despre fotbal: 
"E o prostie s� se retrag� tricoul cu num�rul 10. Juc�m prost... cred c� trebuie s� a�tept�m s� vin� din 
nou �apte vaci grase." Pauz�. "Scrie �i la Biblie!". 
Apoi: "Domnul �opescu, care e în sal�, �tie asta." 
 
Se uit� înspre cap�tul s�lii, c�utând. "Când te-ai l�sat de fotbal prima data?" Cristian �opescu 
zâmbe�te din nou. N-are microfon, a�a c� ridic� palmele �i le face pîlnie în jurul gurii: 
"În '83". (Fiindc� avusese curajul s� spun� public c� fotbali�tii români ar trebui s� joace �i în afar�.) 
 
Între timp, ajunge �i microfonul, dar �opescu nu vrea s� vorbeasc� mai mult. Se mul�ume�te s� închid� 
cu un alt zâmbet - �i ochii îngu�ti se contract� a nostalgie sub presiunea obrajilor, apoi se destind, se 
înc�lzesc cu drag. 

*** 

S�pt�mîna trecut�, la terasa UNITER, Radu Cosa�u se a�ezase de cinci minute la mas�. Dup� cîteva 
vorbe blînde ca s� deschid� conversa�ia, a f�cut o pauz� (cît s� se retrag�, înl�untrul nostru, un ocean 
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de gînduri) �i a spus: 
"�ti�i, eu mi-am scris epitaful." Face un semn în aer. "Aici este..." - f�r� s�-�i pronun�e numele - "cel 
care a vrut s� devin� cronicar sportiv. �i a fost." Privirea i se duce undeva înainte. "Restul, c�r�ile, 
cronicile... sînt ciubucuri." 

*** 

Miercuri sear�, cînd toat� pres� dezb�tea c�derea Guvernului �i a�tepta declara�iile lui B�sescu, cî�iva 
zeci de oameni îl ascultau pe Radu Cosa�u spunînd c� a fi "extremist de centru" a fost o glum�. C� a fi 
"dezangajat" - cu rîsete, multe rîsete - poate fi interpretat, ast�zi, ca fiind pro sau contra B�sescu. 
Cî�iva zeci de oameni îl priveau. �i ar fi vrut s� nu mai "cad�" cortina. 

 
http://atelier.liternet.ro/articol/8289/Ana-Maria-Onisei/Momente.html 
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�alul e �arpele 
joi, 15 octombrie 2009 

cum a fost  

ieri a fost frig. �i azi e. �i de-acuma numa frig o s� fie. a�a c� primu lucru pe care l-am f�cut 
dup� ce-am ocupat o mas� mare la m�r a fost s� ne lu�m câte-o t�rie mic�. nu �tim exact dac� �i cât 
duhnea spre onorabila asisten��, dar noi ne-am înc�lzit �i ne-am pus pe râs (pentru c� am venit mai 
devreme cu vreo juma de or�, deci am avut timp de de mi�touri). între timp, sala s-a umplut �i a 
continuat s� se umple, pân� când lâng� u�a de la intrare a ajuns s� se-nghesuie destul de mult� lume în 
picioare. 
�i-a început. s-au urcat pe scen� radu cosa�u �i paul cernat. cosa�u �i-a scos textele dintr-un plic (multe 
erau rubrici decupate din dilema) �i s-a pus pe citit. mai întâi cam timid, apoi din ce în ce mai 
încrez�tor. despre angoase muzicale, ironie, kant, cervantes, proust, fostul director al cenzurii în fa�a 
standului de ziare postdecembriste, tovar��ul pietricel �i parmezanul, conjunc�ii �i prepozi�ii, 
compozi�ia chimic� a lacrimilor etc. �i s-a râs mult, s-a oftat încet, s-au schimbat priviri încântate. nu 
�tiu cât a durat exact lectura, dar a trecut extrem de repede. n-au fost momente moarte, lucru 
surprinz�tor la o lectur� public�, nimeni nu s-a uitat aiurea pe pere�i gândindu-se la ce mai trebuie s� 
cumpere înainte s� ajung� acas�. la final, sala a aplaudat îndelung, cu totul sous de charme, �i-a cerut 
un bis :) 
întreb�rile au venit destul de greu, eram to�i în plicul a4 maro �i scormoneam printre textele de-abia 
citite, str�duindu-ne s� nu uit�m nimic. paul cernal n-a prea �tiut cum s� deschid� discu�ia �i cum s� 
modereze întâlnirea. �i-mi pare r�u c� spun asta, mai ales c� îmi place paulcernatul din obs cult. sala a 
trebuit s� se dezmor�easc� singur� din admira�ie �i s� îndr�zneasc� s� pun� mâna pe microfon. 
întreb�ri legate de articolele sportive (vasile ernu), de cronicile de cinema, de angajare �i dezangajare 
(paul cernat, alex matei), de tricoul 10 al na�ionalei, de m�tu�i, de extremismul de centru. eu, 
previzibil� cum sunt, l-am întrebat de soarta fiului inexistent. a zis c� nu poate s�-mi dezv�luie nimic. 
de altfel, cum a �i explicat mai târziu, îi place s� vorbeasc� mai ales despre lucrurile pe care le-a scris 
deja, e un teren sigur. filip florian a vrut s� �tie dac� fiul inexistent e sau nu decre�el (având în vedere 
data na�terii lui). ce s� mai, a fost o întâlnire care i-a fermecat pân� �i pe cei care nu citiser� nimic de 
radu cosa�u. despre fani nici n-are rost s� mai spun, ei au fost suprafermeca�i �i-au avut impresia, nici 
mai mult nici mai pu�in, c� au asistat la un moment istoric (dup� cum mi-a spus adela g.). jur c� nu 
exagerez cu nimic. pentru mine cosa�u este unul din cel mai buni scriitori români, iar lectura de-asear� 
o s� r�mân� un mare moment al istoriei mele personale :) 
am uitat s� spun c� în sal� veniser� �i domnu �opescu, cu care cosa�u a �i intrat într-un scurt dialog, �i 
mihai c�lin, despre care înainte n-aveam nici o p�rere, iar acu am una, desigur, bun�. 
am uitat s� spun c� nu prea m� pricep s� scriu despre-o întâlnire unde toat� minun��ia a stat în lectura 
lui cosa�u, în ironia lui fabuloas�, în autoironia necru��toare, în blânde�ea lui, în replicile savuroase.. 
textelor lui din dilema (citite de 10 ani încoace) le datorez temperarea furiilor mele ideologice, tocirea 
r�ut��ilor, aten�ia îndreptat� spre lucruri trecute de obicei cu vederea, care au ajuns s� conteze foarte 
mult pentru mine. dar gata, am scris deja prea mult �i trebuie s� fim, a�a cum ne-a îndemnat cosa�u 
asear�, "serio�i �i oameni de cultur�" :))  
Publicat de luiza la 19:18  
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33 comentarii:  

 
Alexandru spunea...  

@Luiza: Merci! Nu pot sa nu-ti spun inca o data cit de mult imi place cum nu te pricepi tu sa 
descrii asemenea momente istorice :) 

15 octombrie 2009 21:21  

 
zum spunea...  

da, da, foarte frumos nu te pricepi tu, Luiza :) 
sa stii ca eu sunt un pic verde de invidie, ce mi-ar mai fi placut si mie sa vin acolo 

15 octombrie 2009 22:00  

 
Pobby spunea...  

draga seherezada... 

15 octombrie 2009 22:04  

 
pantacruel spunea...  

draga amica inexistenta a fiului inexistent al povestitorului de la sosea... 
 
acum pot spune ca a fost ca si cum as fi fost si eu acolo :) 

15 octombrie 2009 22:44  

 
als spunea...  

... cum insa eu, care am stat kiar linga seheluizada & pot sa confirm k a fost intocmai, NU mi-
am pierdut 'rautacismele' in urma lecturii de cosasu (de la virsta de 13 ani incoace), pot spune k 
ma bucur k nu au fost duduia zum & dl caligraf in sala... destul k au fost x, y, z - unii (unele), 
for the wrong reasons :( 

16 octombrie 2009 06:23  

 
luiza spunea...  

alexandru, a fost un moment istoric suprafantastic :) 
 
zum, las� c� �i tu mergi la cursurile lui c�rt�. suntem chit :) 
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pobby, �eherezada povestea de nevoie. eu de pl�cere. :) (al treilea smiley din trei r�spunsuri. 
ce-o fi cu mine azi?) 
 
panta, dac� veneai �i tu, sigur ai fi pus o întrebare �i s-ar fi schimbat relatarea mea. crec� în 
bine :)  
 
leo, eu �tiu c� r�ut��ile n-au cum s� se toceasc� la tine. mai degrab� se ascut. mais tu sais que 
les amities sont affaire de coeur, deci e normal ca mie s�-mi plac� de oameni pe care tu nu-i 
po�i suferi �i invers :) 

16 octombrie 2009 09:22  

 
als spunea...  

hm, oare kiar exista 'amities' virtuale?! sint foarte sceptic. pina nu trec de 'proba de foc' a 
realului - in care accepti un om cu rautati cu tot -, nu se poate vorbi decit dspr sim-patii, cred... 

16 octombrie 2009 10:19  

 
serghei spunea...  

creca aia de stateau in usa n-au mai putut intra de cat de rotunzi se dau unii. 

16 octombrie 2009 10:47  

 
als spunea...  

ouch 

16 octombrie 2009 11:03  

 
Pobby spunea...  

nu exista prietenii, nu exista nici patimi, doar lucruri pe care le citesti cu placere, altele care nu 
te intereseaza, informatii inutile pe care le retii azi si le uiti maine 
plimbari la sosea, te mai claxoneaza o masina, iti mai face cu mana un cunoscut s.a.m.d. 

16 octombrie 2009 11:57  

 
als spunea...  

@ pobby: e o lume amestecata, asa e; nici 'clubul taranului' nu e totusi kiar un 'club'... (oare 
numai mie mi se pare hilarissima denumirea asta, de 'clubul taranului'?!) 

16 octombrie 2009 14:36  

 
Alexandru spunea...  
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@Pobby: Exagerezi : ) 

16 octombrie 2009 15:35  

 
mihaelaursa spunea...  

suspin pe trei etaje, de sus in jos (adica h-h-h-uf, smth. like that). ca mie nu-mi place deloc-
deloc la intalniri din astea, nici la lecturi publice, dar cum le spui mata, maica, parca m-as face 
niscai padisahul sa-mi spui tu povestile despre. curat seherezada, stie el pobby ce stie... 

16 octombrie 2009 16:42  

 
Pobby spunea...  

@als: pai cum sa-i spuna? "claca taranului roman" suna si mai aiurea :) 
@Alexandru: in mintea mea rasfoitul blogurilor cu asta se asociaza, o iesire pe un corso virtual 
ma mai enervez si eu, scot rautacismele la vedere, ma joc, dar nu-mi iese din cap k lucrurile 
importante sunt in alta parte 
@mihaelaursa: pai stiu, ca m-am visat de atatea ori vizir!:) 

16 octombrie 2009 17:36  

 
als spunea...  

@ pobby: clubul muzeului? clubul mtr? exista solutii mai putin perplex-paradoxale... 

16 octombrie 2009 18:16  

 
Caligraf spunea...  

@Pobby:  
 
Eu nu pot sa discriminez atit de radical intre "real" si "virtual". Ca doar si vietile noastre din 
ceea ce numim, de obicei, realitate, contin o cantitate importanta de inchipuire, de vis si de alte 
ingrediente "virtuale", nu-i asa? : ))) Nu stiu exact ce cantitate.  
 
Daca nu m-as fi virtualizat pe bloguri, poate ca n-as fi avut niciodata ocazia sa stau de vorba cu 
niste oameni de care-mi place foarte mult. Si asta e o mare bucurie si un lucru cu adevarat 
important pentru mine : ) 
 
Si nu spuneai tu deunazi, atit de frumos, ca "zilele noastre înseamn� de fapt lungi conversa�ii"? 
Ce facem noi pe bloguri? Conversam, nu? : ) 
 
Altfel, inteleg perfect ce vrei sa spui. 

16 octombrie 2009 18:44  

 
Pobby spunea...  
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virtualitatilea celea, inchipuiri si iluzii, visuri si sperante, sunt printre lucrurile importante de 
care vorbeam si eu 
hai sa spunem asa: datorita blogului intalnim potentiali prieteni, care nu ii pot inlocui veci pe 
cei reali 
ba mai mult, mi-e teama de aia care se lauda ca au nu's cati prieteni virtuali 
in ceea ce priveste conversatiile... cate dintre cele virtuale au schimbat realmente ceva in tine? 
cate vorbe te-au lovit in plex? te-ai indragostit de vreun glas blogosferic?  
nici iubire, nici ura, nici patima... 
un joc, o hoinareala dincolo de orice consecinte, de implicari 
si toma de-aia atat de misto! 
observa ca nu am folosit deloc atribute precum futil, inutil, etc. 

16 octombrie 2009 19:03  

 
Alexandru spunea...  

@Pobby: O sa-ti raspund, desi-mi dau seama ca e cam jenant s-o iau asa pe panta marturisirilor 
: )  
 
Nu vorbeam de copiii-aia care au o suta de prieteni in lista la messenger sau pe facebook, ce 
naiba.  
 
Da, am avut citeva conversatii care-au schimbat ceva in mine. Si de indragostit, m-am 
indragostit, chiar lulea, de citeva "glasuri blogosferice" : ))) M-as fi indragostit, poate si mai 
lulea, si daca le-as fi auzit in realitate : )  
 
Dar, ca sa ma crezi, trebuie sa presupui ca as avea un oarecare discernamint : ) 

16 octombrie 2009 19:46  

 
Pobby spunea...  

discernamantul nu il pun sub semnul indoielii 
te banuiesc insa de o supradoza de romantism, pentru care nu te condamn, sa ne-ntelegem 
uite, intru si eu in zona semi-destainuirilor (luiza, unde esti, soro? de ce nu ne opresti?) 
m-am prajit rau cu o prietenie de-asta virtuala 
in fata tastaturii oamenii pot juca orice rol 
asa ca si eu sunt acum pe aici just for fun 
asta nu inseamna, repet, ca nu gasesc lucruri f interesante, f misto scrise la tine, luiza, panta, 
dragos si altii 

16 octombrie 2009 20:00  

 
Alexandru spunea...  

"supradoza de romantism" : )))))))))))) 
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chiar, si eu ma gindeam ca ar trebui sa vina Luiza si sa ne opreasca, uite ce-am ajuns sa 
vorbim, oameni in toata firea. 

16 octombrie 2009 20:05  

 
als spunea...  

@ pobby: luiza e-n tren, asa k puteti sa va faceti de ris in continuare ;) 

16 octombrie 2009 20:33  

 
Alexandru spunea...  

@Pobby: 
 
S�-�i spun o poveste cu "romantismul", de�i n-are legatur� cu ce vorbeam noi.  
 
Povestea e de la Ioana Pârvulescu, dintr-un articol despre coresponden�a dintre Slavici �i Iacob 
Negruzzi. Slavici g�sea c� un erou de-al lui Negruzzi nu era de-ajuns de "romantic":  
 
"Eroul dumitale este prea iubitor de rezoane, prea la� ori prea pu�in predominat de amor, cînd 
el st� tupilat lîng� o cruce pentru ca s� astepte mireasa. Unde este viforul afectelor? Unde este 
t�ria unei voin�e purtate de pasiuni? Este erou acela care 24 de ore st� nehot�rît si apoi le�in�? 
Nu, eroii nicicînd nu le�in�. Ei d�rîm� mun�i, nebunesc, se ucid, dar nu sunt capabili de le�in". 
 
Cred c� tu b�nuie�ti c� a� fi prea "predominat de amor", de-asta rîdeam : )) 
 
(În articol mai e o anecdot� savuroas� despre cum cerea Slavici bani cu împrumut :  
 
"M� aflu într-o des�vîrsit� lips� de parale. Te rog, trimite-mi numaidecît cel putin 3-4 galbeni 
ca s� scap de perplexit��ile momentane".  
 
Trebuie s� recunosti ca "perplexit��i momentane" e genial : ) 

16 octombrie 2009 21:40  

 
Pobby spunea...  

@als: eu sper ca luiza e o crestina miloasa si nu ne va judeca prea aspru o:-) 
@alexandru: imaginea caligrafului involburat, daramand Ceahlaul in Niagara, "predominat de 
amor", e mortala! 
iar asta cu "perplexitatile momentane" m-a intristat :( 
pe praful asta, momentele mele de perplexitate la bancomat sunt tulburator de frecvente 

16 octombrie 2009 22:41  

 
als spunea...  
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@ pobby: trebuie sa recunoasteti, domnule, k imaginea a 2 barbati de virsta adulta, casatoriti 
amindoi, vorbind doct & grav dspr amor & romantism in camera (kiar si virtuala) a unei 
domnisoare care nu e acasa, ci in tren, pe drum, are ceva irezistibil de comic...  
or shd i say 'momentan (dar predominant!) perplexant'? ;P 

17 octombrie 2009 06:45  

 
Pobby spunea...  

e schita nescrisa a lui caragiale :) 

17 octombrie 2009 09:31  

 
luiza spunea...  

domni�oara s-ar plimba mai des cu trenul dac-ar �ti c�-n absen�a ei se-ncing astfel de 
m�rturisiri despre "viforul afectelor" :) 
 
(apropo de discu�ia de mai sus, norocul meu e c�, pân� acu, de cine mi-a pl�cut pe-un blog, mi-
a pl�cut �i-n real life. înc� mai a�tept dezam�girile :D ) 

17 octombrie 2009 10:38  

 
Alexandru spunea...  

Mie mi-e fric� s� nu-ncep s� sem�n cu acel Gabriel Liiceanu din declara�iile de iubire. : ) 
 
Gata. De-acuma o s� fiu rezervat, chiar rece. Ca dup� ce se potole�te viforul afectelor sau 
viforul în general. Dar s� �ti�i c�, în adîncul meu, o s� r�mîn, de fapt, predominat de amor. : ) 

17 octombrie 2009 16:04  

 
ana-maria spunea...  

Luiza, vreau doar sa iti spun ca I'm a big fan!! la o lacuta revedere (sper!) 

18 octombrie 2009 03:43  

 
luiza spunea...  

alexandru, la ce bun s� fii "rezervat, chiar rece"? je ne vois pas l'intérêt :) 
 
ana-maria, mul�umesc :) 

18 octombrie 2009 18:15  
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als spunea...  

piccolissima, nu-l mai stirni pe dl caligraf: in cazul dumnealui, kiar e preferabil sa fie rezervat 
decit 'amportat' de cine-stie-ce transporturi lirice & sentimentale... ;P 
 
ps cuvint de verificat = 'laici'! :)) 

19 octombrie 2009 05:45  

 
luiza spunea...  

la cât de frig e-acuma, dac� e�ti rezervat, înghe�i. 

19 octombrie 2009 15:17  

 
drago� c spunea...  

@luiza - mi-a facut mare placere sa te cunosc si in real. 

21 octombrie 2009 10:08  

 
als spunea...  

'in real' e-ntotdeauna mai natural ;) 

21 octombrie 2009 10:44  
 
http://commonplacesandelephants.blogspot.com/2009/10/cum-fost.html 
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drago� - chestii livre�ti 
 

vineri, 16 octombrie 2009 
5  

seri livre�ti  

de drago� c  

miercuri, la povestitorii de la �osea, l-am întânit pe radu cosa�u povestind 
unei mul�imi de oameni, de la dilematici la critici �i la cristian �opescu :) 
în compara�ie cu precedentele dou� edi�ii la care am participat, a fost foarte mult� lume. poate �i 
pentru c� a fost ceva de bonton - erau multe fete de pres� cu carne�elul în mân� care se chinuiau s� 
scrie nume livre�ti cu care scriitorul î�i împ�nase tabletele; �i mul�i b�ie�i de pres� cu aparate foto sau 
de filmat. 
 
pentru mine a fost un eveniment reu�it - am f�cut cuno�tin�� cu proza lui scurt�, din care voi mai citi 
cu siguran�� - elitist� �i cu umor fin! 
mai ales c-a urmat pentru mine �i un vin fiert...:) 

http://chestiilivresti.blogspot.com/ 
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Undeva o piatra 
miercuri, 18 noiembrie 2009 

Cheta la sosea  

Seara la Povestitorii de la sosea a fost foarte misto: Ana Maria Sandu a citit un fragment in avant-
premiera al cartii ei Omoara-ma care va aparea in februarie, iar Dan Lungu a citit un fragment de 
Cum sa uiti o femei si cateva texte mai "ludice".  Dupa lecturile lor, Marius Chivu le a pus intrebari. 
 
In Bucuresti, rar este cand pot sa profit de o adevarata pauza de lectura, iar la MTR, cu aceste serile 
organizate de catre Filip si Mirela Florian, gasesc colacul meu de salvare. In Franta, este o practica 
curenta, si mai mult in Germania. 
In Franta, as spune ca e prea curent, toate bibliotecile organizeaza doua sau trei lecturi pe luna, si nu 
este in fiecare data deosebit de stralucitor, din contra, destul de des, m-am plictisit, chiar am vrut sa 
fug... pana momentul in care mi-am zis sa nu mai merg, pentru ca acolo, aveam senzatia ca lecturile 
acestea ma scoteau cheful de lectura. 
In Bucuresti, lecturile publice sunt rare, dar cand sunt, ca si cum azi seara la MTR, ma bucur si ma 
gandesc ca e mai bine putin, decat prea mult. Mai ales cand sunt cu autori foarte misto. 
 
Sala era plina si atenta... 
Dan Lungu mi-a parut simplu si cu un umor delicios. 
Ana Maria Sandu a fost de o discretie eleganta sau de o eleganta discreta. 
Are acest talent de a spune multe lucruri cu putin cuvinte. 
A citit un fragment delicat si intens cu Geo, Ramona, D-a Manea, niste personaje deja puternice pe 
care le veti putea descoperi in februarie. 
 

Am aflat si ca cartea de proze scurte lui Dan Lungu pe care am citit-o si eu se numea, altadata, altfel. 
Un nume stupid spun unii... Dar nu ! 
De ce eu prefer titlul Cheta la flegma decat Proza cu amanuntul? 
Da, marturisesc: imi place tare mult : che-ta la fleg-ma. Dupa ce "M" mi-a explicat de unde vine 
Cheta, de unde vine flegma, mi a placut inca mai mult... nu este un titlu stupid, deloc. 
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Publicat de Fanny Chartres la miercuri, noiembrie 18, 2009  
http://undevaopiatra.blogspot.com/2009/11/cheta-la-sosea.html 
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Orasul 

Lecturi publice la MTR: Matei si Filip Florian. 

 

Mar�i, 8 decembrie, ora 19.00, la Clubul ��ranului, M�R, au citit, în cadrul inspiratului proiect 
„Povestitorii de la �osea” doi dintre prozatorii cei mai iubi�i de public �i deopotriv� de critic�, 
Matei �i Filip Florian. 

Fra�ii Florian, cum le zice lumea, de pe vremea când au scris la patru mâini cel mai frumos roman 
despre copil�ria comunist�, B�iu�eii, au fost într-o form� de zile mari. Nici nu ne-am dat seama, noi, 
cei care am umplut sal� pân� la refuz, cum au trecut cele 40 de minute de lectur�: au citit cu farmec �i 
ne-am trezit cu to�ii stând ca ni�te copii la gura sobei. Cadrul era oricum cel potrivit: afar� - un frig de 
iarn� adev�rat� (în sfâr�it!), în sal� - o atmosfer� de familie unit�, cu beri, ceai cald �i mult, mult tutun. 
 
Matei Florian a citit din romanul s� de debut, proasp�t ie�it de sub tipar: �i Hams, �i Regretel, iar Filip 
Florian din Zilele regelui, ambele titluri ap�rute la Editura Polirom. Au urmat discu�ii, întreb�ri, 
poante despre Dinamo �i Rapid (cei doi fra�i sunt dinamovi�ti, în vreme ce moderatorul serii, criticul 
literar Marius Chivu, este un rapidist convins), ca la o întâlnire între prieteni. Publicul a devenit o 
ga�c� de prieteni. Rareori mi-a fost dat s� v�d c� literatura chiar une�te oamenii �i-i face s� se bucure 
împreun�. Poate c�, totu�i, lumea cariat� a literaturnicilor �i a grupurilor de influen�� �i a orgoliilor 
gonflate mai are �i... pete de culoare! Eu abia a�tept s� fiu surprins�, în sensul bun, �i cu alte ocazii. 

 
Matei Florian s-a nascut la 8 ianuarie 1979, in Bucuresti. A debutat cu poezie in revista Cuvintul, in 
1997. Incepind cu 1998, este reporter si, ulterior, titular de rubrica la Dilema (Dilema veche). A 
colaborat cu reportaje, cronica literara si teatru scurt la diferite publicatii culturale si la radio. Debutul 
editorial al autorului il reprezinta romanul Baiuteii (Polirom, 2006, 2007). In 2008 i s-a decernat 
premiul la categoria "Critica muzicala" in cadrul Galei Jurnalismului Cultural.  

 
Filip Florian (n. 1968, Bucuresti) este unul dintre cei mai importanti scriitori din noua generatie. In 
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perioada 1990-1992, a fost reporter special la Cuvantul; intre 1992 si 1995, redactor la biroul din 
Bucuresti al postului de radio Europa libera; intre 1995 si 1999, corespondent al Deutsche Welle la 
Bucuresti. Romanul Degete mici (editia I, 2005; editia a II-a, 2007) a fost laureat cu Premiul pentru cel 
mai bun debut in proza, acordat in 2006 de Uniunea Scriitorilor din Romania, Premiul de excelenta 
pentru debut in literatura al U.N.P.R. si Premiul pentru cel mai bun debut acordat in 2005 de Romania 
literara cu sprijinul Fundatiei Anonimul.  
 
Romanul a fost deja tradus si publicat in Ungaria (Magvetö, 2008), Germania (Suhrkamp, 2008) si 
Polonia (Czarne, 2008), iar in anul 2009 va aparea in SUA (Harcourt, 2009) si Slovenia (Didakta, 
2009). La Editura Polirom a mai publicat, impreuna cu Matei Florian, romanul Baiuteii (editia I, 2006; 
editia a II-a, 2007), de asemenea foarte bine primit de critica romaneasca, roman care va aparea in 
2009 in Polonia (Czarne). 

 
Florina Pirjol , 10 dec 2009  

http://www.timeoutbucuresti.ro/orasul/6486/5169373/lecturi-publice-la-mtr-matei-
si-filip-florian.html 
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Nebunii au propria lor lume 
Wednesday, December 09, 2009 

Povestitorii de la �osea: Filip �i Matei Florian  

Dup� ce am citit B�iu�eii nu cred c� ar fi existat vreo �ans� s� ratez evenimentul ce-a avut loc asear� 
la Clubul ��ranului, �i anume prezen�a �i lectura public� a celor doi fra�i Florian. Ziua era deja 
însemnat� în calendarul meu de pe perete, era „rezervat�”. Am ajuns la locul faptei cu vreo jum�tate 
de or� înainte de momentul începerii, pe când Ionuca, Oompa �i... hm, fuck, nu reu�esc niciodat� s� fiu 
atent când mi se prezeint� cineva, a�adar când ele trei ocupaser� deja o mas� �i-au fost dr�gu�e s� m� 
adopte în rândul lor. �i nici n-am sim�it cum a trecut timpul în care eu mi-am mâncat pl�cinta cu mere 
iar Ionuca �i-a prezentat tuturor cartea primit� cadou de la Oompa c� deja în fa�a noastr� se aprinseser� 
luminile pe chipurile lui Matei �i Filip Florian, �i pe al lui Marius Chivu, prezent acolo pe post de 
moderator. 

Prima dat� a citit Matei din ultimul s�u roman, �i Hams �i Regretel, un fragment destul de lung dar �i 
interesant, un fragment cu oameni coco�a�i în copac �i cu pitici care tolereaz� fumatul �i cu al�i pitici 
pe care-i enerveaz� �ireturile, �i tot a�a pân� când dintr-un fragment �i-ai putut face o impresie asupra a 
ceea ce s-ar afla oarecum în carte �i c� s-ar putea s�-�i plac� dac� te vei apuca s� o cite�ti. Fragmentul 
citit îns� de Filip, din Zilele regelui, mi-a cam dat de în�eles c� f�r� a citi tot romanul nu m� pot 
bucura de textul citit. Implica�ii istorice, detalii de epoc�, poveste impregnat� cu am�nunte (a�a cum 
de altfel g�sesc acum �i în Degete mici), sunt elemente care încetinesc �i perturb� într-o oarecare 
m�sura posibilitatea de a savura textul. Despre oamenii Filip �i Matei Florian se poate vedea îns� mai 
departe c� �tiu cum s� se joace cu via�a �i cu scriitura. În dialogul purtat dup� lectur� au vorbit despre 
necesit��ile scrisului (cu accent pe nevoia de a p�r�si Bucure�tiul), despre proasta/inexistenta sus�inere 
a proiectelor literare din partea statului (prin organizarea unor burse de scris), despre cum 
coinciden�ele sunt atât de b�t�toare la ochi (povestea lui Filip legat� de tehniciana de la radio), pe 
alocuri despre satul românesc, despre „mama” �i reac�iile ei la lectura B�iu�eilor, despre comunism �i 
despre obsesii care se reg�sesc (�i se vor mai reg�si) în textele lor. A fost o sear� foarte frumoas�, a�a 
cum mi-a� dori s� am cât mai des parte, petrecut� în compania unor oameni care te fac s� zâmbe�ti �i 
care-�i dau ciocolat�, �i care-�i spun pove�ti... 

Întâmpl�tor am dat acolo �i peste Irina (sau ea a dat peste mine), înconjurat� de un grup din care 
aveam s� observ c� f�cea parte �i Mircea (cel care NU a c�zut de la balcon), care întreaga sear� s-a 
învârtit în toate direc�iile f�când fotografii. Mircea – fratele fra�ilor Florian. �i-am sfâr�it cu to�ii la o 
mas� de la McDonald’s în Roman�. Lui Mircea îi pute�i vedea (�i aprecia) fotografiile luni, 14 
decembrie 2009, tot la Clubul ��ranului, undeva în jur de ora 18. Printre altele pute�i arunca o privire 
�i pe situl lui: Mircea Stru�eanu. 

http://nebunii.blogspot.com/2009/12/povestitorii-de-la-sosea-filip-si-matei.html 
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Constantin PI�TEA 
Florian Brothers, la �osea 

 

Matei Florian, Marius Chivu �i Filip Florian - "Povestitorii de la �osea", 8 decembrie 2009 

Asear� am fost la „Povestitorii de la �osea”. O edi�ie excelent�, cu fra�ii Florian citind din „�i Hams �i 
Regretel”, respectiv din „Zilele regelui”, cu Marius Chivu în postura de moderator (excelent – viu, cu 
prezen�� de spirit, simplu, direct, amuzant) �i cu sala de la Clubul ��ranului plin�. 

Mi-a pl�cut c� dialogul cu cei doi scriitori nu a fost purtat în stilul pre�ios pe care-l mai am înc� în 
minte de la „Festivalul Interna�ional al Literaturii”. �i am aflat multe lucruri pe care a�tept s� le cunosc 
de la orice alt scriitor. De pild�, Filip a spus c� primul lui cititor este so�ia, apoi mama �i fratele, Matei. 
Amândoi au vorbit despre leg�tura de sânge cu Ioan Slavici (sunt str�-str�nepo�ii marelui clasic). 
Matei: „Probabil, o und�, o vibra�ie, ceva din for�a lui de prozator trebuie s� fi ajuns �i la noi”. 

Tot Matei a spus c� ar putea scrie �i realist, în stilul fratelui s�u, dar c� asta nu l-ar mai reprezenta: 
„Trebuie s� scriu ce simt; �sta este singurul motiv care m� face s� scriu”. La rândul lui, Filip le-a 
recomandat celor care încearc� s� scrie „s� �in� ochelarii de cal numai pe limba lor”, în sensul de a nu-
�i schimba stilul în func�ie de ce se poart�, de ce zice unul sau altul, sau din cauza altor influen�e. 

Pentru c� amândoi au f�cut jurnalism înainte de literatur�, a venit firesc �i o întrebare legat� de cât de 
greu le-a fost s� se adapteze noului mod de-a scrie. „Sunt dou� meserii diferite”, a spus Filip. „Când 
termini cu jurnalismul �i vrei s� te apuci de literatur�, ai nevoie de timp ca s�-�i cure�i mintea.” Matei: 
„Când am vrut s� dau reportajele foarte aproape de literatur�, am sim�it puternic linia de 
demarca�ie…”. 

Fra�ii Florian au l�udat ini�iativa lecturilor publice �i au remarcat, cu triste�e (mai ales Filip), c� 
acestea sunt foarte pu�ine la noi. De asemenea, au vorbit despre lipsa burselor literare. Filip: „E 
inadmisibil ca într-o �ar� de 22 de milioane s� nu existe nicio reziden�� literar�” (în timp ce Germania, 
dac� am re�inut corect, are vreo 1000 de astfel de reziden�e). 

Dinamovi�ti, Matei �i Filip, l-au încadrat pe Marius Chivu, rapidist. „Dac-a� fi fost Borcea, a� fi f�cut 
lansarea la „B�iu�eii” pe stadionul Dinamo”, a glumit Marius Chivu. 
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Ultimul lucru pe care l-am notat: ritmul de scris al lui Filip – jum�tate de pagin� pe zi (în 10 ore de 
munc�!, chiar a�a?). Recordul s�u: dou� pagini pe zi (atins doar de dou� ori). 

Fra�ii Florian au mai vorbit despre mam�, Herta Muller, fericirea în comunism, via�a în Bucure�ti, 
poezii patriotice �i altele.  

 
R�spunsuri 

1.  

Mul�umesc c� ai povestit despre întîlnirea de asear�.  

Nu m� mir� c� Filip Florian scrie îm medie jum�tate de pagin� pe zi, se cunoa�te cînd îl cite�ti. 
Îmi plac scriitorii care scriu pu�in. �i cei care scriu mult si p�streaz� pu�in : ) 

De: Alexandru pe decembrie 9, 2009  
la 4:33 pm 

R�spunde 

@Alexandru 
Ce nu în�eleg eu este cum po�i s� scrii doar jum�tate de pagin� în 10 ore. Adic�, a� vrea 
s� ne spun� Filip ce anume face în cele 10 ore (documentare, relaxare pentru a intra în 
“transa” scrisului etc.) Mul�umesc pentru observa�ie. Am corectat. 

De: Costi pe decembrie 9, 2009  
la 4:56 pm 

R�spunde 

2.  

@Costi: P�i ce s� fac� – scrie, se gînde�te, �terge, taie, arunc� la co� ce-a scris, rescrie, iar 
�terge, iar taie, �i dup� zece ore îi r�mîne o jum�tate de pagin� de care e mul�umit. Cam a�a fac 
to�i scriitorii exigen�i cu scrisul lor, nu? : ) 

De: Alexandru pe decembrie 9, 2009  
la 5:14 pm 

R�spunde 

3.  

@Alexandru 
Asa m-am gandit si eu, dar in acelasi timp am luat in calcul un Tolstoi, un Dostoievki… 
“Baietii” astia au taiat paduri cu scrisul lor. Cand isi mai si corectau romanele? Sau sa nu-i 
compar cu ai nostri? 
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De: Costi pe decembrie 9, 2009  
la 5:47 pm 

R�spunde 

4.  

firescul ala cu intrebarea eram eu  

nu inteleg de ce nu am intrat amandoi in vorba, daca erai acolo sau ai vrut sa ramai 
incognito. 

De: dragos c pe decembrie 9, 2009  
la 6:19 pm 

R�spunde 

 

@dragos c 
Nu am vrut sa raman incognito. Am stat in spate si te-am vazut cand ai venit si te-ai 
asezat “in linia intai”… Am plecat imediat ce s-a terminat, dar sper ca la una din 
intalnirile viitoare sa si intram in vorba. Oricum, te felicit pentru intrebare  

De: Costi pe decembrie 9, 2009  
la 6:44 pm 

R�spunde 

5.  

Nu, nu cred c� trebuie s� facem o compara�ie între ”ai no�tri” �i ”ai lor”. : ) Unii scriitori scriu 
mai repede, al�ii mai încet, unii �in s�-�i lucreze mai mult textele, al�ii nu – banalit��i. Filip 
Florian e din categoria este�ilor care-�i �lefuiesc frazele pîn� cînd sînt cît de cît mul�umi�i : ) 
Flaubert era �i el tot cam a�a : ) 

De: Alexandru pe decembrie 9, 2009  
la 6:37 pm 

R�spunde 

@Alexandru 
Da, stiu ca s-a si comentat pe tema asta cand a aparut “Zilele regelui”. Il apreciez mult 
pe Filip, se vede ca munceste enorm… E ca un actor mare, ii cam pica bine orice rol ar 
juca. Sunt curios ce urmeaza. 

http://constantinpistea.wordpress.com/2009/12/09/florian-brothers-la-sosea/ 
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drago� - chestii livre�ti 
 

miercuri, 9 decembrie 2009 

ultima întâlnire de la �osea pe 2009  

de drago� c  

fra�ii florian. 
una dintre cele mai faine edi�ii - de-abia am g�sit loc. 
florian cel mic a citit din ultimul s�u roman, �i hams �i regretel, cu nori, cea�� �i pitici peltici - fantasy. 
florian cel mare a citit din zilele regelui, despre r�zboiul franco-prusac �i despre huliganismele din 
casa lui strauss. 
un alt florian a f�cut poze. 
 
apoi r�spunsurile la întreb�rile lui marius chivu, �i a doi din sal� despre b�iu�eii, dinamo, traduceri în 
str�in�tate, burse literare, familie, herta muller �i nora iuga, stil de scriere, lecturi, jurnalism, 
comunism, totul plin de verv� �i emo�ie. 
�i-am aflat c� sunt str�-str�nepo�ii lui ioan slavici. 
 
le: a mai scris �i costantin pistea aici �i liviu aici. în plus, am remarcat c� nu se poate scrie (literatur�) 
la ora� sau în weekend-uri. ci numai în izolarea unui munte, a unui �inut periferic. (dup� ernu, asta 
însemn� o �âr� de erezism). sau c� nu e bine - cel pu�in pentru matei - s� cite�ti alt autor când î�i scrii 
cartea. 

Categoria locuri livre�ti  

4 comentarii:  
Alexandru spunea...  

@Drago�: Po�i s� poveste�ti mai în am�nunt, te rog, despre întreb�ri �i r�spunsuri? : ) 

9 decembrie 2009, 01:55    
YukiAme spunea...  

exista un interviu cu filip florian in dilemateca de august parca realziat de marius chivu, cel 
care a moderat si discutia de aseara; mare parte din intrebarile puse de m ciuviu sunt cele din 
interviu. 
desi a fost o seara absolut fabuloasa pentru mine pentru ca am avut ocazia sa 'cunosc' pentru 
prima oara pe unul dintre scriitorii mei preferati au fost foarte dezamagita de prestaia lui m. 
chivu. 

9 decembrie 2009, 08:23    
Costi spunea...  
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@Alexandru 
Po�i intra pe blogul meu pentru ceva detalii. 

9 decembrie 2009, 10:26    
Alexandru spunea...  

@YukiAme, Costi: Mul�umesc :) 

http://chestiilivresti.blogspot.com/2009/12/ultima-intalnire-de-la-sosea-pe-
2009.html 
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FOTOGALERIE Targ de Mos Nicolae cu tuicomicina si nuieluse facatoare de vanatai  

de Cosmin Navadaru HotNews.ro  
Mar�i, 8 decembrie 2009, 3:10 Life | Prin ora�  
 

 
Fotogalerie: Targ de Mos Nicolae la MTR 2009 

Figurine din plastilina si semne de carte facute de copii de la scoli speciale, clopotei din lut ars, fluiere cu ancie, cimpoaie, 
"nuieluse sfantul nicolae facatorul de vanatai", evantaie din pene de paun, cercei-chitara, "sporul casei" (recipiente cu seminte, umplute 
de copii suferind de sindromul Down), tuicomicina (cel mai cunoscut panaceu existent in Romania) si multe altele au putut fi vazute la 
Targul de Mos Nicolae, desfasurat la Muzeul Taranului Roman, in perioada 4-6 decembrie.    
 
http://life.hotnews.ro/stiri-prin_oras-6692983-fotogalerie-targ-mos-nicolae-tuicomicina-nuieluse-facatoare-vanatai.htm 
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Umblarici.ro 
 

Mesteri si traditii la targul de Sf. Nicolae 
05 December 2009 
de Alex Radescu 

Muzeul Taranului Roman: mesteri populari, oameni cu talanti, popor cu forfota. Cei care au ceva 
pentru sufletul caselor si templul ancestral. 

De la Valcea-n toata Tara! 

 

Tuica de la Arges si Mastile stramosilor 

 

Mersul spre noi insine 

 

Sfarsitul Drumului care sta sa inceapa 
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http://www.umblarici.ro/2009/12/05/mesteri-si-traditii-la-targul-sf-nicolae/ 



 89 

 

:O) …….hailaplimbare.ro……. :O)) 
 

Targul de Sf. Nicolae 

December 6, 2009 · Leave a Comment 

 

Astazi, inainte de a pleca la tara pentru a ne serba tatal, am trecut o fuga pe la Muzeul Taranului 
Roman pentru a vedea Targul de Sf. Nicolae organizat acolo. Intr-un spatiu destul de restrans si putin 
inghesuit s-au intalnit creatii mai mult sau mai putin artistice ale mesterilor populari din aproape toata 
tara. 
Unele mai interesante, frumoase si pe gustul nostru, altele nu. In orice caz, preturile afisate nu erau 
deloc atragatoare.:O) 

Asa ca, ne-am multumit doar sa privim minunatiile care au iesit din mainile lor iscusite. 

Pe urmatoarea pagina puteti vedea si voi cateva imagini de la acest eveniment. Sper sa va placa. 

 



 90 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 91 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 92 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 93 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
http://hailaplimbare.wordpress.com/2009/12/06/targul-de-sf-nicolae/ 
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De bun augur urban în 2009 

 

Ce-a adus nou �i ce-a fost bine pentru ora� anul acesta? S-au inventat spa�ii noi �i s-au lansat noi 
trenduri. Nop�ile culturale au r�mas pe pozi�ii, dar s-au n�scut �i alte întâmpl�ri urbane.  

 
Nop�i �i zile prin ora� 
Au fost, ca în fiecare an câteva nop�i cu por�i deschise. La Noaptea Muzeelor ne-a lipsit Antipa anul 
acesta (chiar la centenarul s�u). Au mai lipsit nemotivat veselia �i tarafurile de la M�R. 
Noaptea Institutelor a înfruntat furtuna �i ploaia toren�ial� cu proiec�ii, concerte �i expozi�ii, chiar 
dac� evenimentele outdoor au avut de suferit. 
Bucure�ti 550 de ani a surclasat celelalte dou� evenimente, asta pentru c� era un eveniment ce trebuia 
neap�rat marcat. Teatrele au avut por�i deschise �i muzeele s-au str�duit s� atrag� publicul lor. Au fost 
�i câteva evenimente de strad�. Dar poate la anul de zilele Bucure�tiului vom avea parte de un 
eveniment ceva mai închegat.  
Evenimente de strad� 
Street Delivery r�mâne lider de necontestat în materie de evenimente desf��urate în spa�iul public. Pe 
strada Arthur Verona pietonii sunt st�pâni un week-end întreg. Muzic�, grafitti, art� urban� �i idei 
n�stru�nice se adun� laolalt�. E genul de eveniment care te �ine (chiar �i în vacan��) în ora�.  
 
I Love Bucharest prime�te "premiul" la categoria "quest urban cu personalitate". "Cine e Mitic�?" s-
a desf��urat în dou� etape. Copiii au desenat personajele. Bucure�tenii le-au c�utat, de zilele ora�ului 
prin Centrul Vechi. 
 
Funda�ia Calea Victoriei merit� men�ionat� la categoria "Bucure�tiul se descoper� la pas". 
Promenadele povestite ini�iate �i conduse de istorici pe str�zile ora�ului sunt un demers care sper�m s� 
câ�tige din ce în ce mai mult teren. 
Mar�ul Veloru�onarilor se calific� la categoria "acte de curaj". Sus�inem proiectele celor de la Bate 
�aua �i Veloru�ia. �i adres�m un avertisment �oferilor: m�car în week-end deveni�i bicicli�ti! 
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Trenduri �i locuri noi 
Anul 2009 poate fi definit �i ca un an al "ni�elor", cel putin în materie de locuri noi. S-au deschis 
libr�rii dedicate anumitor categorii de public. 
Diverta Magheru ne-a chemat "Acas�", la subsol s� citim, iar la Lente Cafe s-a deschis libr�ria de 
benzi desenate "Jum�tatea Plin�". 
Cel mai inovator spa�iu nou deschis pentru ni�e r�mâne libr�ria C�rture�ti IFB. Designerii s-au 
întrecut pe ei în�i�i. Selec�ia c�r�ilor de pe rafturi, la fel. 
 
�i pentru cinefili s-au inventat spa�ii noi, fie c� vorbim despre Drive in-ul de la B�neasa, Noul 
Cinematograf al Regizorului Român de la M�R, EuroCinema Tinerimea Român� sau IMAX-ul 
de la AFI Cotroceni. 
Ini�iativa NCRR-ului de la M�R s-a dovedit a fi cea mai inspirat� din punctul de vedere al filmelor 
documentare �i/sau de ni��. 
IMAX-ul ia premiul cel mare la capitolul tehnologie uimitoare �i noutate. 
 
Stela Nadoleanu , 21 dec 2009  

 
http://www.timeoutbucuresti.ro/prin-oras/6346/5194993/de-bun-augur-urban-in-2009.html 
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Best of 2009: Carte 

Florina Pîrjol - editor carte Time Out 

Evenimentele anului 2009 
1. Ciclul "Povestitorii de la �osea" (întâlniri cu scriitori, la Clubul ��ranului) 
Mi se pare l�udabil� ini�iativa acestor întâlniri cu autorii. Unele dintre ele (cele cu Radu Cosa�u �i 
fra�ii Florian, bun�oar�) au umplut s�lile �i au creat o atmosfer� cum rar am întâlnit în lumea literar� 
autohton�. Cititorii au nevoie s� vad� autorii pe care-i citesc, s�-i asculte citindu-�i propriile scrieri, s� 
se "împrieteneasc�" în felul acela adev�rat �i nepatetic. 
2. Festivalul Interna�ional de Literatura Bucure�ti (organizat de Editura Polirom) 
3. Salman Rushdie în România 
4. Centenar Eugene Ionesco 
5. Bookfest 2009 

 
C�r�i str�ine (literary fiction) 
1. Julian Barnes, Nimicul de temut, Editura Nemira 
Pentru c� e o carte greu de suportat, e o carte care te sleie�te �i te scoate din min�i. 
Dac� ai pierdut recent un om drag, poate e bine s� o a�ezi pe un raft la care nu po�i 
ajunge. E cea mai tulbur�toare carte "de îmblânzit" moartea pe care am citit-o 
vreodat�.  
2. Philip Roth, Pastorala american�, Editura Polirom 
Nu doar pentru c� este unul dintre marile romane ale secolului trecut, premiat �i 
elogiat la unison de critic�, ci pentru c� este o carte cu adev�rat splendid�. �i ce dac� 
nu a luat Nobelul nici anul �sta... E unul dintre prefera�ii mei ever. 
3. Fernando Pessoa, Cartea nelini�tirii, Editura Humanitas Fiction 

4. Mohammed Hanif, Explozia întârziat� a fructelor de mango, Editura Leda 
5. Richard Ford, Ziua Independen�ei, Humanitas Fiction 
 
C�r�i române�ti 
1. Adrian Schiop, Zero grade Kelvin, Editura Polirom 
Dup� "pe bune/ pe invers", Adrian Schiop revine în sfâr�it cu acest roman excelent, dovedind c� 
genera�ia tân�r� e capabil� s� dea mari prozatori.  
2. Vasile Ernu, Ultimii eretici ai imperiului, Editura Polirom 
3. Matei Florian, �i Harms �i Regre�el, Editura Polirom 
4. Elena Vl�d�reanu, spatiu privat. a handbook cu 33 de ilustratii de Dan Perjovschi, Editura Cartea 
Româneasc� 
5. Adriana Babe�i, Prozac, 101 pastile pentru bucurie, Editura Polirom 
 
Timeout, 21 dec 2009  
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România liber� 
Capitala muzeelor pustii 

 
 
Doua muzee de istorie, unul in Bucuresti (foto 
principal), unul in Washington(foto 2), receptate diferit 
de vizitatorii lor 
 
Vlad Ursulean 
Miercuri, 09 Septembrie 2009 

» Capitala Americii atrage in fiecare an, cu muzeele si 
monumentele sale, 16 milioane de vizitatori. 
Americanii castiga din asta de trei ori mai mult decat tot 
bugetul Bucurestiului. Aici, incasarile din turism "tind 
catre zero", in cuvintele fostului primar Adriean 
Videanu, iar 90% din turisti vin cu afaceri, adica de 
nevoie. Muzeele – de obicei principala atractie – la noi 
sunt in mare parte neinteresante, prafuite si, in unele 
cazuri, de-a dreptul ostile. Sa inviti un bucurestean la 

muzeu e o gluma proasta. si 

 
Toata lumea critica muzeele bucurestene. Se spune ca sunt comuniste, prafuite sau de-a dreptul 
nasoale. Dar cum ar trebui sa fie? Un model bun sunt cele din capitala Americii, care s-au confruntat si 
ele, de-a lungul timpului, cu lipsa de fonduri. Insa s-au descurcat cu ce au avut si au reusit sa se 
transforme in institutii care aduc sume enorme la buget, in loc sa le consume. 
 
Smithsonian, multe atractii si intrare libera 
Majoritatea muzeelor din Washington apartin Institutului Smithsonian, fondat in 1838 din  
banii omului de stiinta britanic James Smithson, care nu a calcat niciodata in America, dar si-a lasat 
averea consistenta drept mostenire statului american, ca sa creeze o institutie pentru "cresterea si 
raspandirea cunostintelor printre oameni". Pornind de la asta, americanii au realizat unele dintre cele 
mai bune muzee din lume. Sunt asezate in centrul Washingtonului, in jurul parcului imens dintre Casa 
Alba, Capitoliu si Monumentul Washington. In mijloc sta castelul Smithsonian, sediu si centru de 
informare. Muzeele sunt cladiri impunatoare, construite in mare parte in prima jumatate a secolului, 
inconjurate de gradini, cu sculpturi si parculete in tema muzeului. Toate au intrarea libera, o multime 
de pliante gratis, iar poze poti face in voie, ca sa convingi si prietenii sa mearga. Banii si-i recupereaza 
cu varf si indesat din restaurante, cafenele si magazine cu suveniruri tematice foarte interesante.  
 
Muzeul de Istorie: capitalism vs comunism 
Muzeul de Istorie Americana este o cladire masiva, cat un teren de fotbal, din blocuri de piatra in care 
sunt sculptate citate din personalitati. Cum intri, iti faci loc prin multime si dai peste un steag american 
de 20 m, din placute stralucitoare de metal, care te invita la expozitia dedicata imnului american. 
Ajungi intr-un tunel intunecat, care te scufunda in razboiul dintre americani si britanici. Cand britanicii 
au dat foc Washingtonului si totul parea pierdut, o victorie nesperata a intors razboiul. In cinstea 
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victoriei de la Fort McHenry, americanii au croit si arborat un steag imens. Asta a vazut de la distanta 
poetul Francisc Scott Key venind pe mare si a compus o poezie ce avea sa devina imn. Totul e ca o 
piesa de teatru: decorul, imaginile, uniformele, armele, sunetele te catapulteaza in razboi si te fac 
mandru de America – chiar daca esti rus si ai venit cu familia in vizita. 

  

Semnele de pe pereti te invita sa mirosi mancarea si bautura soldatilor, sa atingi fragmente de bombe 
explodate, petice de uniforma, tunuri ruginite sau un touchscreen de 5 m pe care poti cerceta la 
milimetru steagul original. Alte expozitii te arunca langa Zidul Berlinului, printre grinzile 
contorsionate ale World Trade Center sau intr-un adapost atomic din Razboiul Rece, si te-ai plimba 
prin ele toata ziua. Unii chiar o fac. 
Muzeul National de Istorie de pe Calea Victoriei e in sine un monument, construit in stil neoclasic la 
sfarsitul secolului al XIX-lea. Mai multi tineri bucuresteni au descris astfel colectia muzeului: "Niste 
pietre". Asta pentru ca e in reabilitare din 2002 si singurele expozitii deschise sunt cele temporare din 
hol, Lapidarium-ul ("pietrele"), Columna lui Traian si Tezaurul Istoric. Biletul costa 7 lei, la care 
trebuie sa mai pui intre 20 si 70 de lei daca vrei si sa pozezi ceva. La intrarea in Lapidarium nu e 
nimeni, dar in cateva minute apare o doamna care striga: "Aveti bilet?!".  

  

In jur sunt pietre cu inscriptii romane, unele cu niste biletele marunte ce traduc, pe alocuri agramat, 
textele din latina. Un strain care ajunge in Bucuresti fara sa stie nimic despre Romania n-o sa afle mai 
nimic de la Muzeul de Istorie: nu e nici un text care sa explice contextul. Doar pietre. Cu toate acestea, 
Muzeul de Istorie e un caz fericit: directorul spune ca, o data cu decorul, o sa schimbe si stilul 
comunist in care sunt spuse povestile. Expozitiile temporare, uneori interesante, mai atrag vizitatori. 
Iar site-urile tematice (comunismulinromania.ro, de exemplu) sunt initiative surprinzatoare. Muzeul e 
al patrulea din Bucuresti dupa numarul de vizitatori, 90.000 pe an. Cel american are 3,5 milioane, de 
40 de ori mai mult.   
 
Nativii americani si taranii din satul romanesc 
Cel mai vizitat muzeu din Bucuresti e Muzeul Satului, cu peste 200.000 de persoane anual. O data ce 
i-ai trecut poarta, impreuna cu un puhoi de straini, intelegi de ce: ajungi intr-un fel de paradis rural, cu 
gaini si pisici plimbandu-se pe alei, cu case impresionante din toate zonele Romaniei, demontate si 
reconstruite impecabil de expertii muzeului, cu placute cu informatii la fiecare poarta. Sa te plimbi 
printr-o cherhana din Jurilovca, sa cobori in locuintele ingropate din Oltenia, apoi sa te odihnesti pe 
prispa unei case inalte din Maramures e o experienta care cucereste orice vizitator. La iesire ai un 
giftshop satesc, cu tot felul de decoratii, oale si obiecte pe care le-ai vazut si prin casele in care ai 
intrat. 

 
La fel de apreciat e si Muzeul Taranului, care si-a construit un discurs coerent pentru colectii, are 
cinematograf, club, terasa si atrage in fiecare zi o multime de tineri cu evenimente interesante si 
atmosfera prietenoasa. MTR e singurul muzeu romanesc ce a castigat European Museum of the Year 
Award. si, alaturi de Muzeul Satului, e mai cool decat orice club. 
Echivalentul lor e Muzeul Nativilor Americani, o cladire curbata de piatra care gazduieste expozitii ce 
urmaresc istoria Americii din punctul de vedere al diverselor categorii de indieni,  alaturi de proiectii 
la cinema si evenimente. Asta atrage doar de cinci ori mai multi vizitatori decat Muzeul Satului: un 
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milion anual.  
 
Labirintul din Muzeul de Arta 
Smithsonian are sase muzee de arta – arta americana, africana, asiatica etc. Le gasesti usor, dupa 
indicatoare si panouri cu harti presarate prin tot centrul Washingtonului. Colectiile sunt imense si 
valoroase, de la arta renascentista la portretul lui Obama facut de graffer-ul Shepard Fairey. Cateva 
zile ti-ar trebui sa vezi tot. Insa poti ajunge rapid la ceea ce te intereseaza, multumita brosurilor cu 
scheme si semnelor de peste tot.  
Muzeul National de Arta din Piata Revolutiei sta in Palatul Regal – o cladire mai atractiva decat 
muzeele americane. Dar intri in curtea inverzita, cu bancute, si te blochezi: sunt vreo patru intrari, 
dintre care doua sunt deschise si n-au nici o inscriptie. Dupa ce intri ca un intrus pe una, afli ca sunt 
doua galerii: una de arta romaneasca si una europeana. Ambele sunt colectii importante si au sectiuni 
surprinzator de interesante, cum ar fi cea de arta romaneasca de avangarda.  

  

Insa, dupa ce platesti 15 lei pentru ambele galerii, te trezesti intr-un labirint de scari, usi inchise, trasee 
ascunse si sagetele ezoterice, care mai mult te incurca. O frantuzoaica a vrut sa deschida o usa gresita, 
la fel cu cea corecta, iar din capatul celalalt al salii s-au auzit tipete alarmate: "Nu vedeti ca e inchis?!". 
"Giftshop"-ul e un stand cu carti si pliante contra cost, iar raceala personalului, alaturi de organizarea 
si promovarea slabe, aduc sub 100.000 de vizitatori anual, fata de milioanele care vin in muzeele de 
arta din capitala americana.  
 
Gradina Botanica, o capsula a vegetatiei 
In Bucuresti, Gradina Botanica e un parc linistit, langa Palatul Cotroceni, doar placutele infipte in 
pamant amintindu-ti ca nu esti in Herastrau. Washington D.C. are gradina botanica intr-o cladire mare, 
din sticla, in care sunt recreate diverse clime si vegetatia respectiva. Asa ca poti trece din umezeala 
junglei, printre copaci imensi si liane, printr-o usa rotativa, intr-o camera calda si uscata, plina de 
cactusi si nisip.  
"Bucurestiul are nevoie sa devina o destinatie turistica, pentru ca in structura veniturilor Bucurestiului 
incasarile din turism tind catre zero", declara acum doi ani primarul de atunci Adriean Videanu. 
Muzeele din Bucuresti nu duc lipsa nici de exponate valoroase, nici de subiecte interesante de 
explorat. Insa, cu exceptiile mentionate, au un personal plictisit si neprofesionist, o prezentare insipida 
si niste reguli greu de explicat unui strain. Americanii promoveaza muzeele mai ceva ca pe parcurile 
de distractii. Muzeul de Istorie Naturala are doua cinematografe IMax unde poti vedea filme 
educative, dar si comerciale, cum ar fi "Batman".   

Acum o luna, rula "Night at the Museum: Battle of the Smithsonian" ("O noapte la muzeu: Batalia de 
la Smithsonian"), megaproductie hollywoodiana comandata de Smithsonian pentru a-si face reclama in 
fata publicului tanar. Rezultatul intregii stradanii: 2,7 miliarde dolari in salarii, peste 600 milioane 
dolari – taxe colectate de oras (aproape jumatate din bugetul Bucurestiului) si 5,5 miliarde dolari 
cheltuite aici de turisti din intreaga lume. Muzeele de la noi merg dupa logica "daca vizitatorii se simt 
bine, nu invata destul", iar marketingul e tratat drept dusmanul de moarte al culturii. 

Viziteaza fotoreportajul Muzee din Washington vs Muzee din Bucuresti  
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Din aceeasi categorie:  
  Vezi rezultatele  
Articol citit de 713 vizitatori 

kk: asa se vrea...  
Miercuri, 09 Septembrie 2009 14:13 
...uitati-va pe net,au clasat in cat.Tezaur carpe[fote,ii...],iar valoriile stau aruncate cu zecile de ani in 

subsoluri,de patruzeci de ani repara cladirea muz.colectiilor...ce evidente or mai fii la bunurile 
imprastiate?Halal minister al culturii... 

ME: Muzeul tehnicii  
Miercuri, 09 Septembrie 2009 12:35 
Tocmai am fost duminica in Parcul Carol, la Muzeul Tehnic D. Leonida", cu copiii. Nu m-a deranjat 
nici praful inecacios, nici peretii crapati. Dar m-a deranjat ca nu puteam intelege nimic din placutele 
cu explicatii (de genul "motor cu aburi" si niste cifre de parametri, nimic despre unde a fost folosit, la 
ce, o schema simpla de functionare, ceva. Sau erau automobile vechi, unele chiar pareau foarte 
interesante, si ce daca, nu puteai afla mai nimic despre ele. Nu-ti trebuie prea multi bani ca sa faci o 
hartie cu niste informatii cat-de-cat interesante. Doar un pic de bunavointa. Imi amintesc de expozitia 
itineranta "Leonardo da Vinci" - vizitatorii puteau pune in miscare multe dintre masinarii, erau chiar 
incurajati sa o faca. Sau la Brancusi: aveau unelte cu care sa experimenteze sculptatul in lemn sau in 
piatra, si cate altele. Nu este ca si cum muzeografii romani nu au vazut in viata lor cum arata o 
expozitie unde oamenii vin cu interes. Doar ca leafa, mica-mare cum o fi, merge si fara sa facem 
nimic, asa ca de ce sa facem ceva? Eu altfel nu-mi explic. N.b.: Muzeele de Arta, de Geologie, si 
Observatorul Astronomic au initiat programe cu publicul care sunt foarte prietenoase. Se poate. Este 
un bun inceput. Numai sa vrea (si sa aibe vreun avantaj personal din asta) directorii muzeelor. 
Clarificare: de stiut  
Miercuri, 09 Septembrie 2009 03:56 
Marea majoritate a muzeelor americane au intrarea gratuita sau cel putin zile in care intrarea e libera; 
pe linga aceasta, muzeele recomanda de asemenea tarife pentru copii, adulti, pensionari, etc... si cam 
toata lumea plateste, dar cine nu are, poate intra pe gratis 
obzerver: mai copii, mai  
Marti, 08 Septembrie 2009 23:40 
buna comparatie ati ales sa faceti. Muzeele din sua cu cele romanesti. Cine dumnezeu se poate 
compara cu masinaria americana si cu numarul turistilor de acolo? Mai aproape in europa nu ar fi fost 
mai firesc? Sau poate ca i-am dat gata pe francezi, italieni, spanioli, germani, austrieci olandezi, 
belgieni si nu ne mai comparam decat cu americanii? Modele de management reusit se pot gasi chiar 
mai aproape la polonezi sau cehi. Problema este ca acolo oamenii angajati au si salarii decente si sunt 
specialisti autentici (aici este problema in romania). Pe de alta parte ar fi mult de discutat si despre 
traditia muzeelor din vest, despre mecenat sau despre donatii, sponsorizari si multe altele. Sa nu uitam 
ca de ani de zile bugetul culturii este ultima preocupare a celor care guverneaza iar atunci cand exista 
bani si aceia putini se cheltuie nu intotdeauna cu eficienta. 
 
 
http://www.romanialibera.ro/a164395/capitala-muzeelor-pustii.html 
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Calatorind prin viata/ Traveling through life 

 

Lume lume... azi la caminul cultural...NCRR  

Din site in site am aflat de aparitia unui nou cinematograf NOUL CINEMATOGRAF AL 
REGIZORULUI ROMÂN 
 
Pentru mine faptul ca este un proiect realizat de Muzeul Taranului Roman este o garantie a 
autenticitatii proiectului.  
 
MTR isi face loc incet dar sigur loc in zgomotul aceasta comercial care il are inevitabil un oras, mai 
ales capitala. Sunt multe proiecte desfasurate de ei in paralel, care au ca nota comuna veridicitatea si 
promovarea valorilor culturale romanesti. 
 
Eu sunt mare fan al targurilor de olarit organizate de ei... recunosc am mai mers si pe terasa unde 
mergi doar daca imprumuti ceva din simplitatea unui taran care dupa o zi grea, se aseaza la masa si se 
hraneste. Pe langa acestea sunt expozitii permanente si o librarie Carturesti. 
 
revening la cinematograf, acesta va desfasura proiectii culturale, iar de "playlist" se va ocupa lunar 
cate un regizor roman. 
 
Iata si programul de saptamana aceasta pe care l-am obtinut de aici 
 
http://free-creativity.blogspot.com/2009/09/lume-lume-azi-la-caminul-culturalncrr.html 
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Atlas Parasite 
 

We have a symbiotic relationship with the world. 
08.19.2009 
 

Museum of the Romanian Peasant in Bucharest 
 
By Andreea Geamba�u 
 
Categories: Bucharest, What to Do, What to See - Tags: Arcul de Triumf, Balkans, blogsherpa, 
Bucharest, Bucure�ti, Communism, Europe, Folk Museums, Kiseleff, Museums, Muzeul ��ranului 
Român, Peasant, Pia�a Victoriei, Romania, Tradition 

In a previous post, I mentioned that if you visit Romania, you should definitely reserve enough time to 
get out of Bucharest and visit the “real” Romania, in the country and smaller cities, towns, and 
villages. Romania has a long peasant and farming history – in fact, in the early to mid-1900s, it was 
known as the “breadbasket of Europe.” Farmers were actually very well off, and until collectivization 
and communism, peasants nurtured a lifestyle and culture that is now on the verge of extinction. 

If you don’t have time to get out of Bucharest for whatever reason, I definitely recommend visiting the 
Museum of the Romanian Peasant. Not only does the museum allow you to get  a glimpse of the 
history I mentioned above, but it is also just a really cool museum that has been put together in a very 
interesting, fresh, and interactive way. 

 

Museum of the Romanian Peasant - Entrance 

The museum is housed in a beautiful building from 1912, which shows historic architecture and is 
located in the one of the most beautiful and old neighborhoods in Bucharest. Inside, you will find 
entire houses from the countryside villages, complete with interior decorations, with a wall stripped 
away and a ladder you can climb to have a peak inside the attic, too. 
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Museum of the Romanian Peasant - Actual peasant home, inside 

There is an old classroom setup, complete with educational tools and a study area where lovers and 
students of history, sociology, humanities, etc., can come sift through documents, photos, etc. Some 
rooms are  set up to look like rooms of a small village home, with clothes strung about and a calendar 
colorfully painted on the wall to show when the harvest of each crop is. There is even a wooden spiral 
ramp to walk up, where old proverbs are written on the floor, and one room has a huge old windmill, 
right in the middle of the room! 

 

Museum of the Romanian Peasant - A calendar painted on a wall, showing the dates of harvest for 
different crops 

One of the things that stood out was something I had never seen – a tree strung with crosses and 
wreaths, apparently some kind of death rite in a rural part of the country. It looked very interesting, 
and although there are no photos allowed inside (without buying an expensive photo pass), I worked 
really hard to steal the few that I could manage without anyone seeing, because I just couldn’t bare not 
to remember this strange thing that I had never heard of or seen before. 
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Museum of the Romanian Peasant - A burial rite (?), crosses and wreaths hung on trees 

There are also kitchens and old recipe books of traditional food, and set ups showing what kinds of 
different breads are supposed to be given for Easter versus for a wedding, for example. There are old 
tools and utensils, beautifully hand-decorated ceramic plates and vases, hand-made dolls, books, old 
photos and albums, religious icons, traditional masks…I know there is so much more that I am 
forgetting (that’s why they should let people take pictures inside!). Basically there are all kinds of 
objects that give you a sense of everyday Romanian life, the traditional way. 

 

Museum of the Romanian Peasant - Traditional clothes, textiles, art 

The thing I remember the best, and my very favorite part of the museum, is the display of gorgeous 
traditional outfits from each of the regions of Romania, as well as from the different ethnic minorities 
that live or have lived in what is now Romanian territory over the years – among them, Macedonians, 
Greeks, Turks, Slavs, Magyars, Serbs, and others. You can see how the Balkans have a rich culture of 
many intertwined ethnicities that have influenced each other in so many aspects – from cuisine to 
traditions and from clothing to language. All of the traditional costumes were so beautiful, intricate, 
and colorful, that it really made the bemoan the fact that our planet has become so homogenized in its 
way of dressing. No one wears these costumes any more in Romania, except for special traditional 
fairs or shows, and maybe very special occasions in the rural areas. I find it a shame, because they are 
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each nothing less than unique pieces of art and I would love to wear some of those pieces. Actually, 
after visiting the museum there, I went on a hunt at second hand shops in the oldest part of town for 
some traditional handmade pieces, and ended up with a very nice little vest which I do wear, so maybe 
that can be your post-museum activity, too. 

 

Museum of the Romanian Peasant - Amazing jacket I wanted to steal from the display 

The final part of the museum pays tribute to the fact that during the communist regime, this museum 
was taken over by the Communist Party. So today, in the lower part of the museum, you can see a sort 
of ironic tribute to this fact, with a whole area dedicated to memorabilia from those times. 

 

Museum of the Romanian Peasant - Communist politician's desk 

Old newspapers line the walls along with maps showing the locations of all the work camps, 
extermination camps, deportation camps, prisons, and psychiatric “asylums.” There are desks set up to 
mimic those of the politicians and Securitate officers, timelines painted creatively on the walls, 
political cartoons, slogans, and  huge portraits of Gheorghe Ghorghiu-Dej (communist leader of 
Romania from 1948-1965) and his big brother, Joe Stalin. 
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Museum of the Romanian Peasant - Old newspapers line the walls in the Communism museum area 

Overall, the museum was a great experience for me, and I really consider it one of the best museums 
I’ve ever been to. It is definitely worth the tiny entrance fee (see below). 

It is located on �oseaua Kiseleff, right near the Kiseleff Park, so it’s surrounded by trees. You can take 
the metro to Pia?a Victoriei and just walk up on Kiseleff a little bit from there, or you can get off one 
stop away at Aviatorilor (which is under the Charles de Gaulle square), walk over on Bulevardul 
Constantin Prezan to Arcul de Triumf, and then all the way down the historic �oseaua Kiseleff, where 
you can see the beautiful old manors of the last century, and take a rest in the park on your way. 
Afterwards, on your way back, you can complete the triangle and walk back up on Bulevardul 
Aviatorilor, which is also a nice walk on a large tree-lined boulevard, taking another rest on the other 
side of the park on your way back to the metro. 

 

Museum of the Romanian Peasant - A traditional cross used in church yards 

And if, after visiting the museum, you want a tiny taste of peasant life, there is a fair every Saturday 
(9AM-5PM)and Sunday (9AM-2PM) in Pia�a George Co�buc, where peasants come and sell their 



 108 

delicious, fresh food. Their website is only in Romanian for now, but you can ask for more info and 
directions at the museum, if you need. 

 

Museum of the Romanian Peasant - An old photo of peasant children wearing traditional clothing 

The museum is open Tuesday-Sunday 10AM-6PM and the cost is only 6 lei ($2/€1.40) for adults, 2 lei 
($0.67/€0.44) for students and seniors, and 3 lei ($1/€0.71) for holders of a Euro 26 card. It’s dirt 
cheap, but if even that is too much for you, the first and last Tuesdays of each month are free! There is 
also an audio guide available in Romanian, English, French, or German, for an acceptable 10 lei 
($3.35/€2.37), but if you want to take photos legally, there’s a whopping 50 lei ($16.72/€11.85) fee! 
That’s where they stick ya! 

 

Museum of the Romanian Peasant - Built 1912-1941 

Muzeul ��ranului Român 
�oseaua Kiseleff 3 
Sector 1, Bucure�ti, 011341 
România 

Phone: +40 (0)21-317.96.61 
Email: info@muzeultaranuluiroman.ro  

Official Website – Romanian 
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Official Website – English 

Museum of the Romanian Peasant – Wikipedia 

Map of Location – Google Maps 

Metrorex- Bucharest Metro Map 

Rating: 9.0/10 (1 vote cast) 
Rating: +1 (from 1 vote) 
Museum of the Romanian Peasant in Bucharest9.0101 

1 Comment to “Museum of the Romanian Peasant in Bucharest” 

1. anda says:  

August 20, 2009 at 20:03 

The children in the picture are sooo cute. They remind me of my students back home. 
Great presentation!  

 

http://atlasparasite.com/2009/08/19/museum-of-the-romanian-peasant-in-bucharest/ 
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Dilema veche 
Raluca BEM NEAMU  
De suvenir-survenire  

Proiectul Marketing cultural – o nou� abordare a valorific�rii patrimoniului muzeal ini�iat de 

Funda�ia Cultural� ARTEX �i finan�at de Administra�ia Fondului Cultural Na�ional – este 

surprinz�tor pentru peisajul cultural românesc. Declarativ, prin proiect se propune un nou model de 

marketing muzeal pentru muzeele de la �osea: Muzeul ��ranului Român, Muzeul Na�ional „Grigore 

Antipa“ �i Muzeul Na�ional de Geologie. Concret, cî�iva arti�ti propun obiecte inedite pentru 

magazinele muzeelor.  
 
Fluture din plu� care se transform� într-un cap de bufni��, libelul�-bro�� din sîrm� sub�ire, portofel în 
form� de elefant, t�bli�� magnetic� pe care se a�az� oscioare de dinozaur, benti�e de p�r cu modele de 
flori de min� sau cu coarne de dinozaur, cutie de bijuterii vitraliu, trus� arheologic�, trusa micului 
explorator, perne decorative cu s�rb�tori, semne de carte la metru, buzunare pentru dulapuri sau pere�i, 
obiect cuvinte-pierdute-din limb�, re�etare cu mînc�ruri tradi�ionale, �i cu greu închid lista de 
minun��ii propuse de trei arti�ti pentru trei muzee: Irina Anghel, Bogdan Her�scu �i Bogdan Ioni�� 
pentru muzeele de la �osea.  
 
Proiectul a avut un parcurs profesionist prin faptul c� a pornit printr-un studiu în ceea ce prive�te 
trec�torii de prag la magazinele deja existente ale muzeelor. Cine sînt, cum sînt, ce vor, ce cump�r�, ce 
le place, ce le lipse�te? �i nu e pu�in lucru s� afli despre exigen�i cump�r�tori de suveniruri din 
muzeele cu cea mai consistent� ofert� de acest tip. �i am aflat c� la Muzeul de Geologie copiii �i 
tinerii sînt principalii cheltuitori, c� la Muzeul „Antipa“ tot copiii risipesc banii pe suveniruri, dar �i 
adolescen�ii �i tinerii pîn� în 30 de ani, precum �i persoanele de peste 60 de ani. La Muzeul ��ranului, 
adul�ii între 30 �i 60 de ani intr� cu treab� sau f�r� treab� în cele dou� magazine cu nimicuri sau 
pre�ioase obiecte ��r�ne�ti. Acela�i studiu a urm�rit tot ceea ce ofer� cele trei magazine: ce, cît, de ce 
fel, cît din ce se vinde? Asta ca s� �tim de unde plec�m. �i unde se ajunge?  
 
Se selecteaz� trei arti�ti care, dup� luarea la cuno�tin�� a situa�iei celor trei muzee, pornesc cu 
imagina�ia înainte s� propun� idei noi de suveniruri inedite. Li s-au prezentat obiectele cele mai 
importante din muzee, tematica pe larg, preferin�ele vizitatorilor �i preten�iile muzeelor care vor s� 
pun� accent pe un anumit tip de imagine sau de obiect, pentru a nu se îndep�rta de mesajele anterioare 
�i viitoare ale fiec�ruia în parte. �i se mai �tie c� suvenirurile muzeale pot fi doar estetice, doar 
educative, doar utilitare sau pu�in din fiecare. Combina�ia e ideal�, modul de amalgamare a celor trei 
func�ii e variabil, iar creativitatea e esen�ial�. Restul e la îndemînarea arti�tilor, în ra�iunea �i în 
imagina�ia lor. C�utînd în schi�ele lor cît e una �i cît e alta, îmi dau seama c� nu folosesc multe dintre 
�abloanele ce se reg�sesc în toate magazinele muzeelor lumii: nu prea g�sesc magne�i de frigidere, iar 
agendele au form� inedit� cît s� nu m� duc� cu gîndul la vreun celebru muzeu de dincolo. Dac� sînt 
semne de carte, acestea sînt la metru �i asta n-am mai v�zut, iar dac� sînt cutiu�e, ele sînt din vitraliu 
sau lemn cu inser�ii populare cît s� nu m� deranjeze similitudinea cu ceva celebru.  
 
Arti�tii au desenat cîte 33 de obiecte pentru fiecare muzeu, dintre care 11 au machete. Muzeele au 
v�zut �i urmeaz� s� g�seasc� banii pentru a le produce �i pune în magazine. Asta e miza proiectului. 
Asta se sper� �i, pentru c� anul acesta AFCN a avut pu�ini bani �i pu�in timp de dat proiectelor, mai 
mult nu s-a putut face. În locul muzeelor, a� face tot ce se poate s� am aceste obiecte în magazine, dar 
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�tim contextul economic precar pentru institu�iile publice de cultur�. Mai �tim îns� c� marketingul e 
pentru exact acest tip de institu�ie un colac de salvare în aceste vremuri instabile. A�a c� o minim� 
investi�ie se poate recompensa cu un maxim de venit.  
 
�i totu�i, dac� muzeele nu au, nu vor �i nu pot, eu, în locul arti�tilor, le-a� produce cum-necum �i le-a� 
vinde pe Internet. Nu de alta, dar am trecut multe obiecte pe lista personal� �i am mul�i prieteni n�scu�i 
în lunile ce vin, a�a c� mi-a� dori s� le pot avea pentru ei. Sper totu�i c� proiectul va avea continuitate 
�i le vom g�si în magazine unde le este locul �i pentru care au fost f�cute. Ar fi deci obiecte simpatice 
la locul �i la timpul potrivit. 
 
http://www.dilemaveche.ro/index.php?nr=296&cmd=articol&id=11677 
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“The Independent” recomand� Bucure�tiul turi�tilor britanici. Pentru c� e trendy. 

20 Apr 2009 Alexandra Olivotto | 7 comentarii | 1739 vizualizari  
 
Jurnalistul britanic Ian McCurrach apreciaz� c� ora�ul e “hip”, printre motivele sale num�rându-se 
Muzeul ��ranului Român, cazinourile �i GayFest-ul.  

 
La rubrica “City Slicker” a publica�iei “The Independent” , turistul profesionist Ian McCurrach 
recomand� Bucure�tiul. Primul motiv de pe lista sa este criza financiar�: leul e în c�dere liber�, a�a c� 
puterea în cre�tere a lirei face din capitala României o destina�ie atr�g�toare pentru vacan�a de 
prim�var� a britanicilor. Cu atât mai mult cu cât ora�ul s�rb�tore�te a 550-a aniversare cu evenimente 
ademenitoare din zona artelor. Cel dintâi este EuropaFest, mai precis o serie de concerte de jazz, blues, 
pop �i muzic� simfonic� furnizate de profesioni�ti din 45 de ��ri. Un alt magnet pe lista de atrac�ii a lui 
McCurrach îl constituie GayFest �i suita de evenimente aferent�: de la parad� pân� la reprezenta�iile 
teatrale, proiec�iile de filme �i petrecerile.  
Publicitate 
Printre atuurile Capitalei se num�r� cl�dirile Belle Epoque, eforturile de restaurare prin care 
autorit��ile încearc� s� repare centrul istoric, dar �i restaurantele, barurile �i cluburile din el, stimulate 
�i de atmosfera studen�easc� a ora�ului. “Probabil c� abia î�i intr� în rolul de nou� capital� a UE, dar 
aceast� metropol� agitat� muste�te de încredere în sine”, accentueaz� jurnalistul de la “The 
Independent”. 
McCurrach realizeaz� �i un inventar al obiectivelor turistice de neratat. Cel dintâi e Palatul 
Parlamentului, a doua cl�dire ca m�rime dup� Pentagon. La muzee, jurnalistul pomene�te de MNAR �i 
în special galeria consacrat� artei medievale - nici un cuvânt despre MNAC -, de cel al Satului �i de 
acela al ��ranului Român (probabil cel mai reu�it din Capital�). “Gr�dinile” Ci�migiu figureaz� �i ele 
pe list�, urmate de cazinouri: “g�se�ti unul la fiecare col� de strad�”. Pe cei care vor s� “aprofundeze” 
ora�ul, McCurrach îi îndreapt� spre catacombe. Cei mai frivoli pot cina la Radisson SAS Hotel, “în 
compania unor mini�tri precum premierul C�lin Popescu T�riceanu” sau pot frecventa baruri precum 
Amsterdam Café, Eleven sau In Vino Veritas. 
 
http://cotidianul.ro/the_independent_recomanda_bucurestiul_turistilor_britanici_pentru_ca_e_trendy-
81289.html 
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ADEVATUL LITERAR �I ARTISTIC 

Ce nu-�i ofer� muzeele din Bucure�ti 

• Autori Andra Matzal ,  Nicoleta Zaharia  
•  
• Data: 23 sep 2009  

Pliantele sunt o raritate pân� �i în muzeele mari din Capital�, mijloacele multimedia pentru o 
informare în plus a vizitatorilor lipsesc cu des�vâr�ire, iar magazinele de suvenire au rafturile 
aproape goale. O vizit� la muzeu, în cursul s�pt�mânii, î�i poate oferi �i situa�ii nepl�cute: 
gunoiul strâns de fa�� cu vizitatorii, supraveghetoare ocupate s� citeasc� presa de scandal ori 
priviri suspicioase, aruncate din umbr�. 

Pre�ul unui bilet de intrare în muzeele române�ti este mic (între 2 lei �i 10 lei), dac� e s� facem 
compara�ia cu institu�ii de gen din str�in�tate. Îns� acesta este singurul avantaj de care beneficiaz� un 
vizitator român sau str�in.  
 
Este frustrant s� admiri lucr�ri celebre de Rembrandt, Renoir, El Greco sau Monet f�r� s� ai parte de 
informa�ii suplimentare multimedia, care nu lipsesc din niciun muzeu din afar�, indiferent de m�rimea 
sau importan�a lui. Muzeele române�ti se mul�umesc doar cu o simpl� etichet� lipit� în dreptul unui 
tablou, care zace inert pe perete, f�r� s� i se afle povestea. 
 
Istoria, condamnat� la praf 
 
Dac� vrei s� faci pe nea�teptate o vizit� ghidat� la Muzeul Na�ional de Istorie a României, vei afla înc� 
de la intrare c� nu e atât de simplu pe cât pare: „Pentru ghid,  trebuie s� v� face�i programare cu dou� 
zile înainte“, ne-a spus doamna de la casa de bilete, v�zându-�i neperturbat� de treab�.  
 
Dac� nu ai programare (o or� de ghidaj în limba român�, pentru grupuri de 1-5 persoane, cost� 10 lei, 
iar în francez� sau englez�, 20 de lei), situa�ia din teren nu este prea generoas�.  
 
Singurele pliante disponibile, a c�ror utilitate este pus� la grea încercare în fa�a colec�iilor bogate ale 
muzeului, cost� 1,5 lei, iar un ghid despre întregul muzeu vine �i el la schimb pentru câteva zeci de lei. 
„Dar e simplu“, ne-a asigurat doamna de la casa de bilete, „în fa�� - Lapidariul, apoi Tezaurul, iar la 
stânga, motocicletele“.  
 
De�i o vizit� la Muzeul Na�ional de Istorie ar trebui s� fie obligatorie, atâta vreme cât trecutul este 
reconstruit prin relicve de o valoare greu estimabil�, un tur al muzeului nu reu�e�te s� d�râme 
prejudec��ile care fac din istorie un sinonim al vestigiilor pr�fuite �i lipsite de via��.  
 
Exponate precum fragmentul din Columna Traian� sau opulentele comori depozitate în camera 
Tezaurului r�mân, în absen�a informa�iilor cuprinz�toare, a ghidurilor audio �i a disponibilit��ii 
angaja�ilor din fiecare sal� de a te pune la curent cu povestea din spatele lor, obiecte condamnate s� 
p�streze distan�a dintre vizitator �i îns��i istoria.  
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Intrând în înc�perea întunecat� care ad�poste�te celebrele br���ri dacice �i controversatul Tezaur de la 
Pietroasele, o mân� î�i indic� sensul în care trebuie parcurs� expozi�ia, f�r� îns� vreo precizare 
suplimentar�. În ceea ce prive�te suvenirele pe care le po�i g�si la Muzeul Na�ional de Istorie, ai de 
ales între kitsch-uri benigne (magne�i de frigider cu Eminescu sau Dracula) �i albume care nu se 
îngr�m�desc s�-�i fac� cu ochiul. 
 
F�r� pliant, printre Rembrandt �i El Greco 
 
Vizita noastr� la Muzeul Na�ional de Art� al României a început cu un tur al Galeriei de Art� 
European�, redeschis� publicului în urm� cu doi ani, dup� aproximativ �ase luni de lucr�ri de 
reamenajare. Muzeul Na�ional de Art� anun�� pe site-ul s�u c�, prin valoarea �i num�rul lucr�rilor 
(2.742 de opere), Galeria de Art� European� este „cea mai important� din România“.  
 
Îns�, doamna de la „Shop“, care taie bilet de intrare, ne-a spus c� nu are pliant în limba român� �i 
poate s� ne ajute doar cu unul în francez�. Este cople�itor pentru orice vizitator s� admire celebrele 
capodopere „Lupta lui Hercule cu centaurul Nessus“ de Luca Giordano, „Sfânta familie“ de Giorgio 
Vasari sau  „Fuga lui Iacob“ de Jean Tassel.  
 
Este o pl�cere s� prive�ti aceste lucr�ri, într-o sal� aerisit� �i proasp�t renovat�, îns� am sim�it nevoia 
s� afl�m pove�tile din spatele unor tablouri realizate de pictori celebri: Rembrandt, Monet, Signac, 
Sisley sau El Greco. În nicio sal� nu exist� vreun mijloc multimedia care s�-l poarte pe vizitator prin 
epoci trecute. Nu exist� nici m�car un pliant în limba român�, pe care s�-l r�sfoie�ti în timp ce 
parcurgi acest traseu.   
 
Doamna �i nasturele 
 
La Galeria de Art� Veche Româneasc� îl a�teapt� pe vizitator peste 9.500 de piese, colec�ia fiind „cea 
mai mare �i mai important� de acest gen din �ar�“, scrie MNAR pe site. Din p�cate, nici pentru aceast� 
galerie nu exist� un pliant. Partea bun� este c� fiecare exponat are o etichet� cu explica�ii în limbile 
român�, englez� �i francez�, iar în fiecare înc�pere exist� trei-patru supraveghetoare de sal� care te 
îndrum� prin labirintul de lucr�ri prin care te po�i pierde u�or.  
 
Galeria de Art� Veche Româneasc� este singura care dispune de audioghid. Doar pentru Galeria de 
Art� Medieval� exist� un pliant, care poate fi cump�rat la intrare, pre�ul acestuia fiind de un leu.  
 
Galeria de Art� Româneasc� Modern� te las� cu gura c�scat�. Aici, vizitatorul poate sta ore în �ir s� 
admire capodopere de Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, �tefan Luchian, Constantin Brâncu�i sau 
Dimitrie Paciurea. Îns�, trebuie s� se mul�umeasc� doar cu privitul, deoarece nu exist� un pliant 
ajut�tor sau mijloace multimedia, care ar fi f�cut un mare serviciu „celei mai cuprinz�toare �i mai 
valoroase colec�ii de acest fel din �ar�“ (peste 8.794 de picturi �i peste 2.118 de sculpturi).  
 
Am avut �i surpriza nepl�cut� de a asista la o scen� parc� desprins� dintr-un tablou: o doamn� î�i 
cosea, de fa�� cu vizitatorii, un nasture la hain�. La un moment dat, ne-am r�t�cit �i am întrebat unde 
ne afl�m. „Sunte�i la mezanin“, ne-a informat o doamn�. „Dar ce fel de art� este aici?“, am întrebat 
noi. „P�i, nu �tiu. Suntem la mezanin. Cred c� e art� medieval�“, ne-a r�spuns supraveghetoarea de 
sal�. 
 
Turnul de filde� al artei contemporane 
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Dup� un ocol substan�ial în jurul Palatului Parlamentului, ajungi, f�r� prea mare ajutor din partea 
semnaliz�rii stradale, în fundul cur�ii Casei Poporului, la Muzeul Na�ional de Art� Contemporan�, 
unde fiecare vizit� este precedat� de un control din familia perchezi�iei.  
 
Un bilet cost� 5 lei, iar singurul catalog dedicat muzeului cost� 30 de lei. „Îl pute�i consulta gratuit, la 
etajul patru“, ne-au anun�at cei de la intrare. Ce-i drept, la ultimul nivel, într-o sal� confortabil�, dotat� 
cu perne �i c�r�i de r�sfoit, exist� un catalog, într-un singur exemplar. Surpriza �i mai mare vine odat� 
cu prima privire asupra copertei: albumul, complex �i promi��tor de altfel, a fost realizat în 2004.  
 
În s�lile de expozi�ie, supraveghetoarele î�i deruleaz� rutinele zilnice, r�sfoind presa ori conversând în 
întunericul necesar proiec�iilor video. Doar la expozi�ia Aureliei Mihai, „The Social Being of Truth“, 
am fost întâmpinate cu o coal� A4, fotocopiat� alb-negru, din care am aflat mai multe despre proiectul 
desf��urat în fa�a noastr�.  
 
La ultimul etaj, spre deosebire de cele mai multe muzee bucure�tene, MNAC are o teras� îmbietoare, 
cu pre�uri accesibile, unde g�se�ti tot timpul loc. Despre magazinele de suvenire, nici nu poate fi 
vorba: func�ionarea în Palatul Parlamentului î�i pune înc� o dat� amprenta asupra regulamentului 
MNAC, politica de securitate interzicând astfel de spa�ii comerciale, omniprezente la orice muzeu care 
se respect�.  
 
Gazde suspicioase 
 
De�i aparent contraintuitiv, Muzeul ��ranului Român este una dintre institu�iile cel mai bine adaptate 
la cerin�ele acestui moment. La intrare, exist� un Infokiosk  digital, unde po�i face un tur virtual al 
muzeului �i po�i consulta colec�iile acestuia.  
 
O tax� de 10 lei î�i asigur� �i un ghidaj audio, disponibil în român�, englez� �i francez�, care te 
înso�e�te prin toate înc�perile, oferindu-�i într-un stil prietenos informa�ii despre via�a �i specificul 
muzeului. Exist�, de asemenea, �i foi de sal�, care te ajut� s� te orientezi �i mai bine în înc�perile 
ticsite cu exponate. Pliante de prezentare nu exist�, iar un catalog despre Muzeul ��ranului cost� 50 de 
lei.  
 
De�i plimbarea prin muzeu î�i deschide nenum�rate u�i, stârnindu-�i instinctele de turist cultural, 
personalul din s�lile de expozi�ii pare s� aib� o predispozi�ie spre diminuarea acestui entuziasm. Fie c� 
citesc tabloidele sau î�i consum� ritualurile zilnice ignorându-i pe vizitatori, doamnele, care ar trebui 
s� reprezinte, într-o oarecare m�sur�, cartea de vizit� a muzeului par mai degrab� s� te supravegheze 
din umbr�, suspicioase, decât s� î�i vin� în întâmpinare.  
 
Cu gunoi în fa�a casei 
 
De la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti“, înconjurat de pomi �i verdea��, care cuprinde gospod�rii din 
secolele al XVII-lea sau al XVIII-lea, bordeie, hanuri, biserici, ateliere de fier�rie sau ol�rie în aer 
liber, desp�r�ite prin alei, nimeni nu pleac� cu mâna goal�.  
 
La intrare este magazinul de suvenire, care ofer� de la ceramic�, ou� încondeiate, icoane pe lemn �i pe 
sticl�, pân� la cojoace sau covoare din lân�. Nu ne-am a�teptat c� o vizit�, într-o zi de joi, în jurul orei 
10.30, poate avea �i surprize nepl�cute.  
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De�i programul de vizitare începe la ora 9.00, înc� se strângeau frunzele uscate �i gunoaiele. Prima 
cas� în care am vrut s� intr�m avea �nur ro�u la u��. „Nu pute�i intra în�untru pentru c� este ud pe jos“, 
ne-a informat supraveghetoarea, neridicându-�i privirea dintr-o revist�. „Pute�i vedea camera de aici, 
de la fereastr�“, a venit un nou r�spuns.  
 
Muzeu în concediu de odihn� 
 
La dou� ore de la deschiderea muzeului, multe case aveau lac�t la intrare. U�a Bisericii Dragomire�ti, 
din jude�ul Maramure�, care are ca an de datare 1722, a fost deschis� la ora 11.00. La fel s-a întâmplat 
�i cu alte gospod�rii, spre care se îndreptau în grab� supraveghetoare întârziate, cu cheia în mân�.  
 
„Vrem s� vizit�m gospod�ria din Tili�ca“, am zis noi. „Nu se poate. Colega noastr� care se ocup� de 
ea este în concediu de odihn�“, ne-a informat o doamn�. „Dar mai sunt �i alte locuin�e cu lac�t pe u��. 
Nu pot fi vizitate?“, am continuat noi. „Unele colege sunt în concediu de odihn�, altele în concediu 
medical. Cheile sunt la ele“, a replicat aceea�i doamn�.  
 
Pentru a beneficia de audioghid, taxa este de 50 de lei. Pentru un ghid în limba român� trebuie achitat� 
suma de 200 de lei. Un str�in este uscat la buzunar de 300 de lei. Cu o vedere splendid� spre lacul 
Her�str�u, muzeului îi lipse�te un restaurant tradi�ional, care ar atrage foarte mul�i turi�ti.  
 

Unele case au lac�t, pentru c� sunt colege în concediu de odihn�, iar altele în concediu medical. 

Cheile sunt la ele.  
supraveghetoare 
Muzeul Satului  
 
Cum ratezi un muzeu 

 
Intrarea în Muzeul „Theodor Pallady“ este flancat� de dou� 

indicatoare de circula�ie  Foto: Elena Cr�escu 
 
La Muzeul „Theodor Pallady“, de pe strada Sp�tarului nr. 22 (în 
apropiere de Biserica Armeneasc�), ajunge doar un cunosc�tor al 
aleilor bucure�tene, nicidecum un str�in, care n-are cum s� �tie c� în 
zon� se afl�, f�r� prezen�a vreunui indicator, aceast� bijuterie 
arhitectural�.  
 
Despre Casa Melik, cea care ad�poste�te colec�ia acestui muzeu, se 

spune c� ar fi cea mai veche din Capital�, fiind reprezentativ� pentru arhitectura tradi�ional� 
româneasc�. Cei care pornesc în c�utarea acestui muzeu ar putea cu u�urin�� s�-l rateze. Nu exist� un 
panou care s�-l aten�ioneze pe trec�tor c� în acel loc se afl� Muzeul „Theodor Pallady“. În schimb, 
sunt dou� indicatoare: unul pentru acces persoane cu dizabilit��i �i unul care anun�� dou� locuri de 
parcare.  
 
Curtea acestui muzeu este prima care încânt� privirile, fiind plin� de flori, verdea�� �i nuci b�trâni. 
Colec�ia Serafina �i Gheorghe R�ut cuprinde pictur� european� din secolele XVI-XIX, sculptur� mic�, 
obiecte de art� decorativ�, textile, mobilier, ceramic� oriental�. Cerdacul este piesa de rezisten�� a 
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casei. Priveli�tea este uluitoare �i ar fi potrivit� aici o teras�, care s� aminteasc� de atmosfera secolului 
al XVIII-lea, când a fost construit� Casa Melik.   
 
Cum î�i vând al�ii marfa 

Un moment de relaxare în cortul beduinilor, amplasat în curtea Muzeului Dahlem din Berlin  
 
Un studiu recent, care trateaz� problema turismului cultural, arat� c� foarte pu�ine institu�ii culturale 
din România sunt preg�tite s�-�i informeze �i s�-�i primeasc� vizitatorii. Potrivit acestuia, foarte pu�ine 
muzee î�i folosesc eficient paginile web.  Lipsesc, în majoritatea cazurilor, tururile virtuale ale 
muzeelor, dar �i informa�iile practice. Nici „în teren“, lucrurile nu stau tocmai roz, cele mai multe 
institu�ii muzeale române�ti fiind departe de corespondentele lor din alte ��ri. 
 
Muzeul Guggenheim, New York. În pre�ul biletului de 18 dolari prime�ti audioghid gratuit �i pliante 
de prezentare. Strategia de PR a ajuns chiar în punctul în care de la magazinul muzeului se puteau 
cump�ra bijuterii în care erau încrustate fragmente din vechea cl�dire Guggenheim, de curând 
renovat�. 
 
Muzeul „Haus der Musik“,Viena. Aici, istoria muzicii este acompaniat� de tehnologia modern�, care 
vine în ajutorul publicului care este cople�it din toate p�r�ile de tot felul de materiale interactive. De 
exemplu, vizitatorul curios poate s�-�i încerce talentul la tobe, s� cânte la pian, la acordeon sau la 
vioar� ori s� bat� gongul. Cine se simte în stare are �ansa s� dirijeze virtual faimoasa Orchestr� a 
Filarmonicii din Viena. Vizitatorii au ocazia s� descopere, prin intermediul mijloacelor multimedia, 
cum dirijau marii muzicieni sau î�i pot înregistra propriile compozi�ii pe CD-uri. 
 
Muzeul Dahlem, Berlin. Acest muzeu îl las� pe vizitator cu gura c�scat� prin colec�iile sale specifice, 
cu lucr�ri �i obiecte din Asia, Africa sau America. În fiecare înc�pere totul este bine gândit �i pus la 
punct. De exemplu, în sala cu art� african�, pere�ii sunt vopsi�i în negru, iar exponatele sunt luminate 
cu spoturi. În curtea muzeului este amplasat un cort de beduini, unde po�i s� bei o cafea la nisip sau s� 
te r�core�ti ar�be�te cu un ceai, a�ezat relaxat pe jos, înconjurat de perne colorate.  
 
Muzeul Muzicii Fado, Lisabona. Cl�direa acestui muzeu nu este impun�toare �i nici nu las� impresia 
c� în�untru ar fi cine �tie ce. Îns�, odat� ce ai intrat aici, nu-�i vine s� mai pleci. În c��tile care se dau la 
intrare o voce pl�cut� spune povestea fiec�rui tablou sau afi�. Într-o sal� special amenajat�, vizitatorul 
se poate relaxa ore în �ir ascultând muzic� fado. 
 
Muzeul de Art� Modern�, New York. Având un trafic care ar putea concura cu orice mall, MoMA î�i 
anun�� vizitatorii c� nu se recomand� prezen�a a mai mult de 750 de persoane într-o înc�pere. În 
magazinul de suvenire, g�se�ti de la bijuterii, accesorii �i juc�rii realizate de designeri, pân� la c�r�i 
rare. 
 
Muzeul Ludwig, Budapesta. Ofer� regulat tururi ghidate gratuite, uneori realizate chiar de arti�tii 
implica�i în expozi�ii. Organizeaz�, de asemenea, workshopuri �i concursuri pornind de la proiectele 
prezentate, proiec�ii de filme �i conferin�e. Pliantele multilingve sunt gratuite �i variate, iar c�r�ile din 
libr�ria muzeului pot fi consultate de la cafeneaua al�turat�. 
 
http://www.adevarul.ro/articole/ce-nu-ti-ofera-muzeele-din-bucuresti-1.html 
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OBSERVATOR cultural 

ARTE VIZUALE. Anul 2008 în artele plastice din România 

Autor: Mihai PL�MADEAL� 

 

Premisa analizei noastre asupra evenimentelor care au avut loc în România anului 2008 în sfera 
vizualului este c� arta ar trebui s� fie pentru societate ceea ce este visul pentru psihanaliz�. Altfel spus, 
cele întîmplate pe marginala scen� artistic� a ��rii noastre, departe de a determina deocamdat� 
mentalitatea, reprezint� un barometru fidel al vie�ii pe care o tr�im. 

Ziua Interna�ional� a Muzeelor, Noaptea Muzeelor �i mai noua Noapte a Galeriilor au avut un ecou 
f�r� precedent în rîndul cet��enilor, fapt care nu a influen�at rata vizitelor prin galerii, muzee sau 
expozi�ii. În acest moment, institu�iile culturale sînt cu cî�iva pa�i buni înaintea publicului larg.  
  

Astfel, Muzeul de Art� Na�ional� al României a organizat, în paralel cu programele de cercetare �i 
educa�ie, o serie de expozi�ii de o înalt� �inut�, dintre care amintim, în mod arbitrar, expozi�ia de 
bijuterii �i microsculptur� Tribut Magnificen�ei, cu piese de la Muzeul „Ilias Lalaounis“ din Atena, 
expozi�ia Cristaluri de Boemia, cu lucr�ri de la Muzeul Sticlei �i Bijuteriei din Jablonec nad Nisou, 
c�reia i s-au adaugat cîteva piese dintr-o colec�ie particular�, sau Linia �i culoarea, prima expozi�ie 
prezentat� în România de Muzeul Luvru, expozi�ie ce ilustreaz� arta desenului la Floren�a în secolul al 
XVII-lea. Dou� interesante expozi�ii pot fi vizitate în continuare pîn� la jum�tatea lunii ianuarie, 
respectiv pîn� în februarie, �i anume: expozi�ia de icoane bizantine �i postbizantine din Grecia 
(secolele XIII-XVIII), De la Întruparea Cuvîntului la Îndumnezeirea Omului �i Napoleon al III-lea �i 
Principatele Române, expozi�ie ce prezint� artefacte provenind de la treizeci �i nou� de muzee sau 
institu�ii din Fran�a �i din România. 

Muzeul ��ranului Român a organizat pe tot parcursul anului, cum a obi�nuit deja, tîrguri �i 
evenimente interactive interculturale în paralel cu expozi�ii tematice pe cît de diverse, pe atît de 
interesante. Ne-au atras aten�ia în mod deosebit expozi�iile Olten – Olt – Oltenia cu obiecte de 
podoab� din Elve�ia �i România, Horia Bernea – Gesturi potrivite �i �es�turi/Cus�turi, aceasta din 
urm�, deschis� pîn� pe 31 ianuarie. Semnal�m cu regret faptul c� acest atît de îndr�git �i vizitat muzeu 
are du�mani înr�i�i în rîndul unor persoane cu putere de decizie, care lupt� în aceast� perioad� s� pun� 
cap�t pove�tii începute în anii ’90. Despre acest fapt, Vintil� Mih�ilescu, directorul M�R-ului, a scris 
pe site-ul institu�iei c� „formal, raportul Ministerului Culturii �i Cultelor, care a instrumentat o nou� 
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tentativ� de desfiin�are a Muzeului ��ranului Român, nu exist�! Este singura declara�ie pe care presa a 
primit-o în aceast� poveste jalnic�. Muzeul mai a�teapt� înc� un r�spuns oficial. Cum s� te mai revol�i 
îns� împotriva a ceva ce nu exist�? �…� Muzeul va continua deci s� duc� mai departe mo�tenirea lui 
Horia Bernea �i a Irinei Nicolau �i s� se deschid� tot mai mult iubitorilor spiritului lor viu. Totu-i bine 
cînd se termin� cu bine. Formal. Informal îns�, v� comunic�m c� nu s-a terminat“. Sper�m c� M�R-ul 
va avea o soart� mai fericit� decît a avut Galeria Nou�, desfiin�at� pe parcursul anului trecut în numele 
ideii de a fi redat spa�iul bucure�tenilor (numero�i expozan�i fiind din afara Capitalei �i chiar a 
��rii...!). 
  
Întorcîndu-ne la momente mult mai fericite, Muzeul Na�ional de Art� Contemporan� a fost gazda a 
numeroase ac�iuni, performance-uri, proiec�ii etc. Dintre acestea, ne-au re�inut aten�ia expozi�iile: 
Fotografia spaniol� în trei reviste de specialitate: AFAL, Nueva Lente, Photo Vision. 1950 – 1990 �i 
P�durea de sculpturi. Colec�ia Simon Spierer, ce poate fi vizitat� pîn� în martie. În opinia 
semnatarului, aceast� expozi�ie reprezint� momentul cel mai important al anului 2008 �i unul dintre 
principalele evenimente (ale zonei de interes) din România ultimelor dou� decenii. Colec�ia con�ine 
lucr�ri ale principalilor sculptori ai secolului XX, dintre care îi amintim selectiv pe Constantin 
Brâncu�i, Julio Gonzales, Hans Arp, Max Ernst, André Masson, Henry Moore, Lucio Fontana, Alberto 
Giacometti, Laurent De Pury, Sebastien Kito, Harald Fernagu, Andy Warhol. Aceast� ampl� expozi�ie 
de sculptur� î�i are precedent dup� ’90 doar în evenimentele g�zduite de MNAR, Antoine Bourdelle 
din 2006 �i Auguste Rodin, Vîrsta de bronz din 1996. 
  

Semnal�m colaborarea MNAC-ului cu Anaid Gallery, în cadrul proiectului „7 Paralel 7“ (care a reunit 
tineri arti�ti din România �i din Austria). Asocierea unui muzeu na�ional cu o galerie privat� reprezint� 
un semn de deschidere, dar �i o garan�ie a calit��ii la care evolueaz� amintita galerie de art� 
contemporan�. Anaid a sus�inut o important� serie de evenimente, comentate de Observator cultural pe 
parcursul întregului an. Gorzo, R�dvan, Tara, Botond Ferencz, Lucia Vîlsan, Harem 6 sînt doar cîteva 
dintre numele celor care au expus, prin Anaid, în �ar� �i str�in�tate. Lucr�rile lui Alexandru R�dvan �i 
Tara von Neudorf au deranjat foarte mult opinia public� româneasc�, numele lor fiind tîrîte al�turi de 
cel al lui Benedek Levente în instan�e publice necalificate �i asociate (din p�cate) celebrului Ponei Roz 
de la New York, totul întru reducerea bugetului ICR. 

Dan Perjovschi „a reu�it“ s� nu deranjeze vizibil pe nimeni, cel pu�in nu prin tipul de art� pe care o 
practic�. Prezen�a sa pe cele mai importante scene ale artelor plastice ale lumii (dintre care ne 
m�rginim s� amintim doar „peretele de la MOMA“) îl recomand� drept plasticianul român cu cea mai 
bun� vizibilitate în afara ��rii, din toate timpurile (p�strînd propor�iile, al�turi de Brâncu�i �i Paul 
Neagu). O recent� expozi�ie-eveniment a lui Perjovschi, Chestii tip�rite, a avut loc în �ar�, la Galeria 
Posibil�, unde se întîmpl�, ca �i la Anaid, lucruri deosebite. Amintim, cu aceast� ocazie, H’Art Gallery 
�i UNA Galeria – galerii extrem de active pe scena bucure�tean� �i na�ional�. 
  

De�i majoritatea evenimentelor s-au desf��urat în Capital�, unde, între altele, sînt institu�iile supreme 
ale statului, ambasadele �i banii, au existat, în 2008, �i ac�iuni „provinciale“. Dintre acestea, amintim 
Bienala „Periferic“ de la Ia�i �i Bienala Interna�ional� de Gravur� Experimental� de la Palatele 
Brâncovene�ti Mogo�oaia, expozi�iile Arcade 24 de la Bistri�a, expozi�ia de desene a lui �tefan Câl�ia 
de la Herina sau ac�iunile „Land Art“, semnate de Florin & Andrei Ciubotaru, Jean Eugen, Ciprian 
Paleologu în Otopeni sau la N�ieni, jude�ul Buz�u. 
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Ne oprim aici din retrospectiva selectiv� propus�, cu speran�a c� lucrurile bune întîmplate în 2008 vor 
avea ecou �i c� anul abia început va ar�ta mai bine. 

  
http://www.observatorcultural.ro/ARTE-VIZUALE.-Anul-2008-in-artele-plastice-din-
Romania*articleID_21035-articles_details.html 
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FOCUS: Marketing-ul muzeelor de etnografie sau cum se mai promoveaz� ve�nicia n�scut� la 
sat 
 
Într-o societate în care a trecut rapid �i subtil de la urbanistic�, strategie de arhitectur� �i 
amenajare, la urbanism ca atitudine �i spirit al timpului, tradi�iile �i miturile autohtone se 
transform� în obiectul unei nostalgii desuete �i al unui paseism apreciat de unii, contestat de 
al�ii. 
 

Antropologii, sociologii �i reprezentan�ii lumii culturale moderne vorbesc din ce în ce mai des despre 
noile mituri ale modernit��ii. Într-un volum ap�rut recent la editua Art, intitulat "Noile Mitologii", mai 
mul�i scriitori de renume, sociologi �i pshiologi francezi, plecând de la opera lui Rolan Barthers -
 "Mitologii", propun o list� cu miturile erei moderne, din care nu lipsesc iPod-ul, automobilul Smart, 
Google, botox-ul, geanta XXL sau reclamele cu Kate Moss. Întrebarea ce nu poate s� lipseasc� din 
acest context este dac� aceste produse sau aceste servicii sunt cu adev�rat mituri, �i mai apoi, dac� - 
acceptând defini�ia lui Mircea Eliade pentru care mitul este "o întâmplare exemplar� de la începutul 
timpului" -, modernitatea poate avea mituri proprii. 

Indiferent de r�spunsurile subiective la aceste întreb�ri, miturile lumii arhaice, cea aflat� la polul opus 
lumii moderne v�zut� ca jungl� urban�, exercit� înc� asupra oamenilor o fascina�ie greu de descris, 
venit� poate din nostalgia pentru "timpurile pierdute", din fantezia unei vie�i necomplicate sau din 
simpl� curiozitate. 

În Bucure�ti, Muzeul ��ranului Român (M�R) �i Muzeul Satului reconstruiesc, în miniatur�, 
"ecosistemul" tradi�iilor �i al vie�ii satului românesc, din vremuri aproape imemoriale, când horele 
ielelor pe câmp erau la fel de reale cum sunt, în prezent, panourile publicitare pe marile artere urbane.  

Felul în care sunt percepute, de oamenii moderni ai Capitalei sau turi�tii ocazionali, aceste "oaze ale 
memoriei colective" depinde în mare parte �i de eforturile de promovare depuse de reprezentan�ii 
departamentelor de marketing ale celor dou� mari muzee de etnografie. 

În ceea ce prive�te publicul acestor institu�ii, Iulia B�lan, reprezentant al departamentului de marketing 
�i PR al Muzeului ��ranului Român, este de p�rere c� M�R are unul unul cosmopolit, ceea ce se 
datoreaz� variet��ii evenimentelor organizate de institu�ia pentru care lucreaz�. 

"Muzeul ��ranului Român este vizitat zilnic de un public larg, cosmopolit, chiar poate �i pentru faptul 
c�, prin diversitatea evenimentelor �i a activit��ilor, vrem s� atrage categorii cât mai variate de oameni. 
Astfel, pentru copii organiz�m semestrial, dar �i pe perioada vacan�ei de var�, Ateliere de Creativitate. 
Participând la ateliere, cei mici pot înv��a s� construiasc� marionete, s� �eas� �i s� coas�, s� picteze sau 
s� lucreze în lut. Tot pentru copii, anul acesta muzeul a g�zduit prima edi�ie a Festivalului 
Interna�ional de Film pentru Copii KinOdiseea", a spus ea. 

"Pe tineri îi atragem cu Povestitorii �i Conferin�ele de la �osea care se petrec lunar la Clubul 
��ranului. Noul Cinematograf al Regizorului Român reu�e�te s� adune cinefili de toate vârstele prin 
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filme europene premiate, filme documentare, întâlniri cu regizori cunoscu�i �i festivaluri renumite: 
Festivalul Filmului European, TIFF, Retrospectiva Anonimul, NexT. Târgurile organizate anual în 
preajma marilor s�rb�tori religioase strâng peste 15.000 de vizitatori pe eveniment. Am constatat de-a 
lungul timpului c� ponderea cea mai mare a vizitatorilor este reprezentat� de familii, de persoane cu 
vârste cuprinse între 30 �i 60 de ani, cu studii superioare, venituri medii", a declarat, pentru 
MEDIAFAX, Iulia B�lan. 

Pe de alt� parte, Roxana Magdalena Oprea, muzeograf la Muzeul Satului, este de p�rere c� publicul 
interesat de institu�ia pe care o reprezint� este variat, num�rul vizitatorilor depinzând în mare parte �i 
de repunerea în context a unor tradi�ii sau datini. 

"Ne alegem publicul în func�ie de eveniment, sau a� putea spune �i altfel  - publicul ne alege pe noi, 
c�ci în ceea ce prive�te oferta de divertisment, de programe culturale, educative, de recontextualizare a 
unor tradi�ii, datini, obiceiuri vechi aceasta devine din ce în ce mai ofertant�. Acest lucru constituie �i 
pentru noi o provocare, întrucât ne determin� s� venim cu noi idei �i s� le implement�m �i ne oblig� s� 
fim buni, tot mai buni, �i profesioni�ti în tot ce facem. Este o reu�it� pentru noi s� constat�m c� 
publicul nostru este variat ca preg�tire, vârst� �i categorie social�", a explicat ea. 

"Avem invita�i de la cei mai de seama �i ma refer aici de la �efi de stat, ambasadori ale ��rilor str�ine 
în România, ata�a�i cultural, speciali�ti în toate domeniile, pân� la prichindei de gr�dini��. Pe toat� 
perioada verii, Muzeul Satului organizeaz� tabara de crea�ie «Vara pe uli��» care adun�, an de an, sute 
de copii dornici s� înve�e me�te�uguri tradi�ionale. E o alternativ� de petrecere a vacan�ei mari în 
«satul din mijlocul Bucure�tiului» din ce în ce mai agreat�", a declarat pentru MEDIAFAX, Oprea. 

Într-o er� în care a nu comunica online este un p�cat capital, pedepsit cu stigmatizarea �i excluderea, 
reprezentan�ii celor dou� muzee cu profil etnografic, "import�" tradi�iile ancestrale pe platforme 
tehnologice moderne, în încercare a de a dialoga cu omul modern în spa�ii specifice lui, dar pentru a se 
reîntâlni cu el în spa�ii tradi�ionale. Astfel, Muzeul ��ranului Român are deja un site, un blog �i este 
prezent pe platforma de micro-blogging Twittter, precum �i pe re�eaua de socializare Facebook. Aceste 
noi mijloace de comunicare �i, implicit, de promovare au avantajul de a fi gratuite �i, totodat� foarte 
populare. 

"Pentru c� organiz�m evenimente destul de variate – de la vernisaje de expozi�ii �i lans�ri de carte la 
întâlniri cu regizori, de la lecturi publice la festivaluri de film, de la târguri de me�teri la seri culturale 
– �i mijloacele de promovare pe care le folosim trebuie s� fie pe m�sur�. De aceea, pentru a ne face 
cunoscute evenimentele unui num�r cât mai mare de persoane, având la dispozi�ie un buget de 
publicitate de cele mai multe ori tinzând c�tre 0, apelam atât la mijloacele conven�ionale, dar mai ales 
ne folosim de o puternic� component� new media. Putem spune, f�r� s� gre�im, c� de-a lungul 
ultimilor ani, am avut o bun� rela�ie cu presa scris� �i mai ales cu publica�iile de cultur� care s-a 
concretizat în articole pre �i post-eveniment.  De asemenea, spoturile noastre pot fi auzite la cele patru 
radiouri cu care avem parteneriat: Radio România Actualit��i, Radio România Cultural, Radio France 
International �i SmartFm", a declarat B�lan. 

"Online, comunic�m coerent printr-un site adus la zi �i prietenos, printr-un «blog ��r�nesc» pe care ne 
bucuram de comentariile vizitatorilor �i în plus, începând din acest an, utiliz�m cu succes platformele 
social media Facebook, Twitter �i FlickR, care ne permit s� informam în timp real prietenii muzeului. 
Vizitatorii care vor s� fie mereu informa�i despre evenimentele organizate de M�R au posibilitatea de 
a se înscrie la newsletter. În prezent, newsletter-ul nostru ajunge în 4.697 de c�su�e e-mail. De 
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asemenea, comunicam �i prin mijloace publicitare outdoor precum panouri luminoase din zone 
centrale precum fa�ada Cocor �i bannere amplasate în proximitatea muzeului. Fiecare eveniment este 
promovat prin intermediul afi�elor concepute în stilul original al muzeului, vizibil amplasate în libr�rii, 
facult��i, alte institu�ii publice de cultur�, dar �i, prin parteneriatul cu RATB, în mijloacele de transport 
în comun", a mai spus Iulia B�lan. 

În ceea ce prive�te comunicarea online, reprezentan�ii Muzeului Satului se limiteaz� momentan la site-
ul institu�iei, colaborând mai mult cu mediile tradi�ionale. 

"Comunic�m pe site-ul oficial al muzeului �i prin agen�ii de pres�, posturi de radio na�ionale, care ne 
sunt partenere, cotidiene, reviste care se distribuie gratuit. Apoi avem propriile noastre materiale de 
promovare pentru fiecare eveniment în parte, de exemplu afi�e sau invita�ii. Mai nou, colabor�m cu 
Cocor Media Channel, care ne asigur� o foarte bun� vizibilitate", a explicat, la rândul s�u, Roxana 
Magdalena Oprea. 

În general, bugetele de marketing ale muzeelor sunt indiscutabil mici, ceea ce înseamn�, de multe ori, 
c� strategia de promovare �i comunicare trebuie f�cut� de reprezentan�ii departamentului de marketing 
al institu�iilor, f�r� s� beneficieze de asisten�a unei echipe specializate din cadrul unei agen�ii de PR. 
Exist� totu�i �i excep�ii de la aceast� situa�ie, care se înf��i�eaz� ca regul�, un exemplu fiind campania 
"Expozi�ia Dinozaurilor", realizat� de agen�ia Leo Burnett pentru Muzeul Antipa. De altfel, aceast� 
campanie a fost nominalizat� �i la festivalul Cannes Lions, echivalentul industriei publicit��ii pentru 
Oscarurile pentru film. 

Totodat�, M�R a derulat, în 2006, o campanie de branding realizat� agen�ia Mercury 360, speciali�tii 
institu�iei urmând ulterior linia trasat� de reprezentan�ii agen�iei.  
 
"În momentul de fa�� muzeul nu colaboreaz� cu nicio agen�ie de comunicare, îns� reu�e�te s� se 
promoveze eficient cu ajutorul speciali�tilor s�i.  În 2006, M�R a beneficiat de o campanie de 
comunicare integrat� realizata de agen�ia Mercury 360 prin spoturi radio, virale, spoturi TV �i inserturi 
în reviste �i cotidiene. Campania întreprins� a consolidat semnificativ brandul Muzeul ��ranului 
Român �i a f�cut celebru sloganul «Muzeul ��ranului Român. Mereu actual. Din 1906»", a declarat 
Iulia B�lan, care a mai precizat c�, în prezent, muzeul nu are un buget special de publicitate. 

"Din p�cate, nu avem un buget special pentru publicitate, de aceea toate eforturile de promovare s-au 
îndreptat c�tre parteneriatele de tip barter �i sponsoriz�ri care au acoperit, spre exemplu, tip�rirea 
afi�elor sau a bannerelor, publicarea machetelor publicitare în diverse reviste, producerea de spot-uri la 
radio", a mai dezv�luit ea. 

Potrivit Magdalenei Oprea, situa�ia de la Muzeul Satului este asem�n�toare. Reprezentan�ii institu�iei 
nu colaboreaz� cu agen�ii specializate de publicitate sau PR, ci î�i realizeaz� singuri strategia de 
comunicare. "Am colaborat �i colabor�m în continuare cu diverse agen�ii de pres�, în baza unor 
acorduri sau parteneriate", a precizat ea , subliniind faptul c�, în func�ie de eveniment, se stabile�te un 
buget de promovare. 

Dincolo de bugetele mici alocate activit��ilor de marketing, adev�rata provocare pe care o au de 
înfruntat reprezentan�ii muzeelor de etnografie este readucerea în actualitate a unor tradi�ii care au fost 
uitate sau au fost înlocuite cu altele împrumutate, dar mai comerciale, precum Halloween-ul sau 
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Sfântul Valentin. Cum reu�esc aceste muzee ale trecutului s� devin� "lentile" prin care �i prezentul se 
vede mai frumos, este o intrebare cu r�spunsuri mai "de suflet" sau mai pragmatice. 

"Spiritul ��r�nesc este «mereu actual» la Galeria de art� ��r�neasc�, unde sunt puse în vânzare obiecte 
f�urite de me�teri din toate col�urile ��rii. Cei care trec pragul muzeului, români �i str�ini, sunt foarte 
interesa�i de aceste obiecte. Datorita percep�iei de spa�iu cultural viu �i activ, muzeul reu�e�te s� atrag� 
vizitatorii iubitori ai tradi�iilor prin numeroasele târguri pe care le organizeaz� cu ocazia marilor 
s�rb�tori. La Târgul de M�r�i�or, Târgul de Florii, Târgul de 1 iunie, Târgul de Antichit��i ��r�ne�ti, 
Târgul de Sânziene, Târgul Iconarilor �i Târgul de Sfântul Nicolae sunt prezen�i zeci de me�teri din 
toat� �ara cu obiecte din lemn, ceramic�, �es�turi, podoabe, dar �i cu produse gastronomice specifice - 
 �erbet, turt� dulce, suc de mere sau pr�jituri de cas�", este de p�rere Iulia B�lan, reprezentant al M�R. 

Pe de alt� parte, Magdalena Oprea, crede c� succesul reinterpret�rii moderne a valorilor satului 
românesc arhaic �ine mai mult de formule economice �i ce raportul celor 4P, adic� produs, pre�, 
plasare (distribu�ie) �i promovare. 

"Muzeul Satului este unul dintre cele mai vizitate �i apreciate muzee din �ar� �i nu numai, ceea ce m� 
îndrept��e�te s� spun c� cei 4 P sunt folosi�i eficient", a mai declarat Oprea. 

Confrunta�i cu actualitatea unei crize economice globale �i cu realitatea problemelor de zi cu zi, pentru 
cei mai mul�i oameni "ve�nicia n�scut� la sat", de care vorbea Lucian Blaga, devine doar un cli�eu, la 
fel ca orice arhetip mitic iar Bucure�tiul a încetat sa fie "un spa�iu plin de mituri, unele pe jum�tate 
dezafectate", a�a cum credea Mircea Eliade. Insitu�iile culturale se confrunt�, de mul�i  ani, cu aceea�i 
problem� a bugetului mic, iar unele dintre ele renun�� s� se mai adreseze publicului, ceea ce, în opinia 
lui Bogdan Theodor Olteanu, Head of PR Division al agen�iei Millenium Communications, este o 
gre�eal�. 

"Cred c� pentru marketingul cultural este esen�ial� în�elegerea lucid� a pie�ei în care ac�ioneaz�. 
Muzeul  - sun� pu�in urât ce spun acum - este în concuren�� cu cinematograful de la mall, cu 
concertele lui Costel Busuioc, cu biliardul �i popicele �i cu oricine face o ofert� pentru petrecerea 
timpului liber. Pentru cine «vinde» un muzeu este obligatoriu s� treaca de faza în care î�i iube�te atat 
de mult «clientul» încât i se pare imposibil ca to�i ceilal�i oameni s� nu îl iubeasc�. De aici putem 
începe discu�ii particulare despre cum ar trebui marketingul cultural f�cut", a declarat Olteanu, pentru 
MEDIAFAX. 

În epoca modern-urban�, în care profe�ia lui McLuhan despre "satul global" pare mai aproape de 
împlinire, judecând dup� succesul re�elelor de socializare, satul românesc, cu toat� panoplia de tradi�ii 
�i datini inserat� implicit în semnifica�ia sa cultural�, pare s� fie în competi�ie cu valorile de mall, 
�i victoria sa �ine, paradoxal, în mare parte �i de succesul strategiilor de marketing modern.  

 




