
Decembrie 2018

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Asociaţia Contemporanul – revista Contemporanul a orga-
nizat Gala Premiilor Contemporanul • 2018 – eveniment de an-
vergură naţională care s‑a desfăşurat în parteneriat cu Institutul 
Cultural Român în data de 12 decembrie 2018, ora 16.00, în Sala 
Mare a Institutului Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38, Bu-
cureşti, sector 1). 

Gala Premiilor Contemporanul este un proiect finanţat în 
2018 de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, selectat de 
Comisia interministerială şi dedicat sărbătoririi Centenarului Ma-
rii Uniri de la 1 decembrie 2018. Menirea acestui proiect dedicat 

Centenarului Marii Uniri (1918‑2018) e sărbătorirea culturii naţi-
onale de vârf, a ştiinţei şi cercetării naţionale, sărbătorirea tradi-
ţiei, a valorilor şi modelelor reale ale României, sărbătorirea elitei 
naţionale creatoare româneşti, de o amplă tradiţie şi vigoare în-
tr‑o Europă culturală, o Europă a naţiunilor şi a valorilor fonda-
toare de extracţie elină şi iudeo‑creştină. 

Răstimp de circa 30 de ani, Contemporanul a promovat şi 
a susţinut în ţară şi dincolo de hotarele ei valorile naţionale ale 
României. Motto‑ul sub care se desfăşoară conferinţele, turneele, 
lecturile publice, evenimentele organizate de instituţia noastră în 
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ţară şi în străinătate – instituţie înfiinţată la 1881 la Iaşi – este 
apoftegma nietzscheană: „Un popor nu se caracterizează atât prin 
oamenii mari, pe care îi are, ci mai ales prin felul în care îi recu-
noaşte şi îi stimează pe aceştia”. 

În acest an, invitaţii noştri Mihai Cimpoi, Zanfir Ilie, Raluca 
Cimpoi Iordachi, Ştefan Iordachi, Mircea Platon, Ioan‑Aurel Pop, 
Eugen Simion, Maya Simionescu, Răzvan Theodorescu, Alexa Vi-
sarion, Victor Voicu ş.a. au vorbit despre „România ideală” şi elita 
creatoare, prin a cărei operă se transcende cultura şi ştiinţa ro-
mână majoră, naţiunea română care îşi sărbătoreşte Centenarul 
Marii Uniri.

Amfitrionii Galei Premiilor Contemporanul: Aura Christi, 
Nicolae Breban, Mirel Taloş şi Andrei Novac.

Premiile Contemporanul 2018:
 
Domnului Alexa Visarion
Premiul de excelenţă pentru revigorarea teatrului românesc
 
Domnului Mihai Cimpoi
Premiul de excelenţă pentru studiul de o viaţă a operei şi vieţii 
eminesciene
 
Domnului Zanfir Ilie
Premiul de excelenţă pentru promovarea valorilor naţionale  
româneşti şi pentru lucrările de sinteză exemplare
 
Domnului Mircea Platon
Premiul de excelenţă pentru admiraţia constantă faţă de tradiţia 
românească

Domnului Mirel Taloş
Premiul pentru strălucitul debut literar cu romanul  
Colecţionarul de nuduri
 
Doamnei Maya Simionescu
Premiul de excelenţă pentru cercetare ştiinţifică de vârf
 
Domnului Răzvan Theodorescu
Premiul de excelenţă pentru promovarea şi apărarea 
valorilor naţionale ale celor două Europe
 
Domnului Victor Voicu
Premiul de excelenţă pentru sprijinirea valorilor naţionale  
de vârf

 Domnului Ioan‑Aurel Pop
Premiul de excelenţă pentru entuziasmul în susţinerea valorilor 
naţionale româneşti

Prin grupajele, dosarele ample dedicate personalităţilor ro-
mâneşti în paginile revistei Contemporanul, prin premiile decer-
nate răstimp de circa trei decenii, Contemporanul şi‑a manifestat 
respectul şi recunoştinţa faţă de cetăţenii unei Republici a Spiritu-
lui, între care îi menţionăm pe Janina Ianoşi, Ion Ianoşi, Nicolae 
Balotă, Mircea Martin, Gabriel Andreescu, Jidi Majia, Vladimir 
Zamfirescu, Eugen Simion, Andrei Marga, Nicoleta Sălcudeanu, 
Theodor Codreanu, Lucia Hossu‑Longin, Angela Martin, Cornel 
Nistorescu, Dumitru Radu Popescu, Ion Simuţ, Bogdan Creţu, 
Vladimir Epstein, Teşu Solomovici, Octavian Paler, Augustin Bu-
zura, Ştefan Borbély, Irina Petraş, Ioan Mureşan, Eugen Negrici, 
Marta Petreu, Călin Căliman, Alex Ştefănescu, Constantina Rave-
ca Buleu, Marian Victor Buciu, Ion Simuţ, Vasile Gorduz, Silvia 
Radu, Magda Ursache ş.a.

Unii dintre colegii noştri s‑au retras pe Aleea Creatorilor din 
Cer, alţii îşi urmează, în continuare, vocaţia şi destinul de cărtu-
rari exemplari, care servesc cultura română naţională oriunde 
s‑ar afla, în lumina credinţei puternice că naţiunea română are 
o cultură majoră, pentru că – menţiona G. Călinescu – a abordat 
teme majore.

Celebrul deja cuplu spiritual Raluca Cimpoi Iordachi şi Şte-
fan Iordachi au prefaţat şi postfaţat Gala Premiilor Contempora-
nul 2018 cu momente muzicale de vârf.

Asociaţia Contemporanul

Proiect finanţat de  
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

Parteneri: Academia Română, Institutul Cultural Român, Fundaţia 
Culturală Ideea Europeană, Radio România Actualităţi, Biblioteca 
Judeţeană „V.A. Urechia”

răzvan Theodorescu ViCtor VoiCu ioAn-Aurel pop
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Lansat în data de 1 martie 2016 de Fundaţia Culturală Ideea Europeană, sub sigla proiec-
tului Româniaciteşte.ro au fost organizate până la ora actuală peste patruzeci de eveni-
mente de anvergură naţională, evenimente, care au avut ca protagonişti scriitori, proza-
tori, romancieri, poeţi, critici, profesori, teoreticieni şi istorici literari, istorici, istorici ai 
mentalităţilor, actori, regizori, artişti plastici. 
Când spunem Româniaciteşte.ro, ne gândim la Nicolae Breban şi Ana Blandiana, la 
Ioan‑Aurel Pop şi Răzvan Theodorescu, la Maya Simionescu şi Eugen Simion, la Mihai 
Cimpoi şi Victor Voicu, la Dana Oprica şi Marian Victor Buciu, Aura Christi şi Mircea 
Platon, Gabriela Creţan şi Bogdan Creţu, Bogdan Mihai Dascălu şi Simona Grazia Dima, 
Zanfir Ilie şi Cassian Maria Spiridon, Theodor Codreanu şi Alexa Visarion, Mircia Dumi-
trescu şi Vladimir Zamfirescu, precum şi la alţi artişti, care de o viaţă fac acelaşi lucru: 
citesc, visează, scriu şi publică ritmic cărţi, sau creează filme, sculpturi, grafică de carte, 
sau spectacole, sau ştiinţă şi cercetare în vârful României... 
Când spunem Româniaciteşte.ro, ne amintim bucuroşi de oraşele unde am fost primiţi cu 
căldură în săli arhipline de elevi, studenţi, profesori, iubitori de carte din Bucureşti, Iaşi, 
Slobozia, Galaţi, Ploieşti, Timişoara, Cluj, Baia Mare ş.a. 
Când ne gândim la Româniaciteşte, ne aducem aminte că am vorbit despre acest proiect 
în centre culturale, la festivaluri, saloane de carte şi în biblioteci din ţară, dar şi în faţa 
iubitorilor de cultură română de la Roma, Florenţa, Madrid, Beijing, Leipzig ş.a.

Româniaciteşte.ro este un proiect finanţat, în 2018, de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, selectat de Comisia interministerială şi dedicat sărbătoririi Cen-
tenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 2018. Menirea acestui proiect e promovarea 
culturii scrise şi a identităţii naţionale româneşti, sărbătorirea culturii naţionale de 
vârf, a ştiinţei şi cercetării naţionale, sărbătorirea tradiţiei, a valorilor şi modelelor 
reale europene ale României, sărbătorirea elitei naţionale creatoare româneşti, de o 
amplă tradiţie şi vigoare într‑o Europă culturală, o Europă a naţiunilor, care, în ulti-
mele decenii, pare a fi obosită, uneori, în faţa valorilor ei milenare de extracţie elină şi 
iudeo‑creştină, puse la încercare în dorinţa de a verifica dacă acestea rezistă tăvălugu-
lui consumerist şi decadenţei. Menirea acestui proiect este întoarcerea publicului spre 
arta naţională, spre lectura literaturii naţionale şi spre cultul cărţii. 

În acest an, finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în cadrul eve-
nimentelor desfăşurate sub sigla onorantă a Centenarului României Mari, Fundaţia 
Culturală Ideea Europeană a organizat o serie de conferinţe, lecturi publice, lansări 
de carte, discuţii interactive cu publicul, a făcut donaţii, expoziţii de carte şi sesiuni de 
autografe la Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”, Ialomiţa (4 decembrie 2018), 
la Colegiul Naţional „Octav Onicescu” din Bucureşti (5 decembrie 2018), la Institutul 
Cultural Român (6 decembrie 2018) şi la Liceul teoretic „Marin Preda” din Bucureşti 
(7 decembrie 2018).

Printre protagoniştii ediţiei centenare a proiectului Româniaciteşte.ro, ne onorea-
ză cu prezenţa şi participarea lor Dana Oprica şi Mirel Taloş, Răzvan Theodorescu şi 
Aura Christi, Elena Balog şi Narcis Dorin Ion, Andrei Novac şi Ioan Opriş, Ilie Cioacă şi 
profesorii Roxana Zanea, Corina Popescu, Mariana Bobirică, Laura Burcuş, Elena Milaş, 
Marcela Graţianu, Magdalena Dumitru, Lavinia Negoi, Mirela Marinescu, Manuela‑Gi-
na Cădaru, Costel Barbalată, Cristina Anamaria Georgescu, Marian Udroiu ş.a.

„România ideală” în Anul Centenar
 
În data de 4 decembrie 2018, Dana Oprica, Aura Christi, Elena Balog şi Ilie Cioa-

că, reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa, au conferenţiat în faţa unui public 
de circa 85 de elevi, profesori şi iubitori de literatură la Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu”, Ialomiţa. Într‑o atmosferă vie, caldă, Dana Oprica a vorbit despre românii 
din ţară şi românii stabiliţi dincolo de graniţele ţării lui Eminescu şi Nichita Stănescu. 
Despre nevoia de lectură şi bucuria de a aparţine unei culturi majore. Despre cartea 
ei de debut Fragmente de cer, apărută la Editura Ideea Europeană, şi modul în care 
a fost visată şi scrisă. Elena Balog, directorul Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu”, 
s‑a referit doct şi aplicat la invitaţii domniei sale. Ilie Cioacă – la anvergura Anului 
Centenar. Iar Aura Christi a vorbit despre „România ideală” şi despre visul care rămâ-
ne a fi România. Despre părinţi şi profesori. Despre nevoia de modele. 

Conferinţa a fost încheiată cu o lectură publică, la care au participat şi elevii, 
care şi‑au exersat vocaţia de actori, culminând cu o discuţie interactivă şi o şedinţă de 
autografe.

Româniaciteşte.ro ■ 2018 
aura chrisTi, dana oprica, elena  Balog. 
BiBlioTeca Judeţeană şTefan Bănulescu. sloBozia

roManiaciTesTe.ro la  sloBozia

roManiaciTesTe.ro la colegiul naţional „ocTav onicescu”

icr. andrei novac, aura chrisTi, Mirel Taloş, 
răzvan Theodorescu, narcis dorin ion, ioan opriş
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În data de 5 decembrie 2018, Dana Oprica, Aura Christi, prof. dr. 
Roxana Zanea şi prof. dr. Corina Popescu au ţinut o conferinţă la Cole-
giul Naţional „Octav Onicescu” din Bucureşti (Str. Trivale nr. 29, Sec-
tor 4, Bucureşti) alături de prof. Mariana Bobirică, prof. Laura Burcuş, 
prof. Elena Milaş, prof. Magdalena Dumitru, prof. Lavinia Negoi, prof. 
Mirela Marinescu şi circa 70 de elevi, invitaţi în Sala de Conferinţe a 
acestui colegiu naţional. Conferinţa a fost extrem de vie şi s‑a încheiat 
cu o expoziţie şi donaţie de carte, urmate de o sesiune de autografe pe 
volumele oferite în dar elevilor şi profesorilor şi o discuţie interactivă 
axată pe modelele reale ale tinerilor şi pe nevoia de a citi.

„Europa ideală”

În data de 6 decembrie 2018, Institutul Cultural Român a fost gaz-
da evenimentului de prezentare a volumului Cele două Europe, care, 
prin subiectul abordat, a suscitat dezbateri vii în mediul academic eu-
ropean. Autorul volumului apărut la Editura Ideea Europeană în Anul 
Centenarului Marii Uniri, academicianul Răzvan Theodorescu, alături 
de invitaţii Institutului Cultural Român şi ai Fundaţiei Culturale Ide-
ea Europeană, editorul acestei cărţi polemice, a pus în discuţie joi, 6 
decembrie, începând cu ora 18.00, în Sala Mare a Institutului Cultu-
ral Român, destinul Europei care, în viziunea marelui cărturar Răzvan 
Theodorescu, „nu se rezumă la Uniunea Europeană, pentru că ea este 
invalidă fără marii jucători politici şi demografici care se numesc Rusia 
şi Turcia”. 

Facem parte dintr‑o Europă unită pe principii exclusiv economice 
şi politice? E posibilă o Europă fără trecut, fără cultură, fără identitate 
elină şi iudeo‑creştină? Ce reprezintă, în contextul Europei de azi, ce-
lebrele „culoare culturale” descrise în baza traseelor Sfinţilor Dimitrie 
şi Gheorghe? Ce înseamnă, în Europa de azi, identitate, naţional şi na-
ţionalism – concepte ce strârnesc, la ora actuală, fie oprobriul public, 
fie o tăcere dezaprobatoare şi exclusivistă, fie dezbateri vii, corecte, „în 
limitele adevărului” maiorescian. „Nu demult, în aula Academiei Ro-
mâne a avut loc o dezbatere internaţională în centrul căreia se afla un 
scenariu de «if history»: ce va fi Europa peste cincizeci de ani? Au intrat 

în discuţie, fireşte, datele geopolitice ale prezentului şi cele ale unui tre-
cut în care, acum alţi cincizeci de ani, continentul nostru era împărţit în 
două blocuri opuse ideologic, economic, politic şi militar. Într‑o ipoteză 
pe care am expus‑o cu acel prilej şi care îmi pare şi verosimilă şi atră-
gătoare, Europa viito rului va fi din nou divizată după acest moment de 
ilu zorie unitate”, a declarat academicianul Răzvan Theodorescu.

Alături de academicianul Răzvan Theodorescu, la evenimentul or-
ganizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Fundaţia Cultu-
rală Ideea Europeană, în cadrul proiectului naţional Romaniaciteste.ro, 
au luat cuvântul profesorul universitar doctor Ioan Opriş, doctor Narcis 
Dorin Ion, Mirel Taloş, Andrei Novac şi scriitoarea Aura Christi. „Eu-
ropa ideală” e o Europă culturală, visată de mari înaintaşi ca, de pildă, 
Cantemir, Goethe, Nietzsche.

Conferinţa, lansarea de carte şi dezbaterea s‑au încheiat cu o dis-
cuţie interactivă, o sesiune de autografe şi o expoziţie de carte. 

România şi cultura scrisă

Vineri, 7 decembrie 2018, la ora 12.00, Liceul Teoretic „Ma-
rin Preda” din Bucureşti (Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6, Bucu-
reşti) a fost gazda unui alt eveniment organizat sub egida pro-
iectului Româniaciteşte. Alături de circa 70 de elevii, profesorii 
Manuela‑Gina Cădaru, Costel Barbalată, Cristina Anamaria Georgescu, 
Marian Udroiu, scriitorii Aura Christi şi Dana Oprica au vorbit despre 
România în Anul Centenarului şi valorile ei naţionale. Despre nevoia de 
a ne întoarce la noi înşine şi cultul lecturii ca mijloc de formare şi strun-
jire spirituală. Despre sorbona celor şapte ani de acasă. Despre „Româ-
nia ideală” şi vârfurile culturii române. Despre Anul 1918 şi dictatură. 
Despre democraţie şi manipulare. Despre Europa culturală şi Europa 
ideală.

În cadrul proiectului de conferinţe, lecturi publice şi expoziţii de 
carte au fost lansate şi expuse o serie de cărţi aparute recent. Enumerăm 
câteva titluri: Nostalgia valorii de Alexa Visarion, Glasuri din bolgie de 
Sorin Lavric, Filosofia identităţii româneşti de Ionel Necula, Trupul de 
fum al zilei de Rodica Braga; Avatarurile Globalizării de Mihai‑Bogdan 
Marian, Întoarcerea perenă de Mircea Băduţ, Romanul din roman de 
Liliana Danciu, Elitele şi conştiinţa naţională de Mircea Platon, Cri-
tică şi empatie de Constantina Raveca Buleu, Filmul, mon amour de 
Călin Căliman, Monumente pentru eroii culturii române de Alexandru 
Surdu, Ultima frontieră de Mircea Braga, Păcatul lui Onan de Florin 
Logreşteanu, Geografie şi conştiinţă naţională de Mircea Platon, Cele 
două Europe de Răzvan Theodorescu, Basarabia eminesciană de The-
odor Codreanu, romanele Cercul sălbatic şi Casa din întuneric de Aura 
Christi, volumul bilingv Orbita zeului · Orbita del dio, traducere din 
limba română în limba italiană de Ştefan Damian şi Francesco Corsi, 
volum apărut recent la Editura Aracne de la Roma, Fragmente de cer 
de Dana Oprica ş.a.

Româniaciteşte.ro e un proiect de promovare a culturii scrise şi mediere 
a dialogului publicului de diferite vârste cu creatorii. În acest proiect sunt 
implicate artele scrisului: poezie, roman, istorie, istorie a artei, istorie a 
filosofiei, istorie a mentalităţilor. Pe parcursul desfăşurării proiectului, 
accentul se pune pe prezenţa artistului în Cetate, pe imaginea acestuia, pe 
lecturile făcute şi conferinţele ţinute şi pe farmecul fiecărui protagonist.

■  Proiect finanţat de  
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

■  Parteneri: Academia Română, APLER, Institutul Cultural Român, 
Contemporanul, Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi, Bibliote-
ca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”, Ialomiţa, Colegiul Naţional „Octav 
Onicescu” din Bucureşti, Institutul Cultural Român, Liceul teoretic 
„Marin Preda” din Bucureşti

RomâniaCiteşte.ro – proiect multianual de susţinere a artei şi de promo-
vare a autorilor contemporani în România şi străinătate
Participă importanţi artişti români contemporani, personalităţi marcan-
te ale vieţii culturale, sociale şi politice
Proiectul beneficiază de platforma online www.romaniaciteste.ro, care 
cuprinde informaţii despre evenimentele organizate, lecturi publice, con-
ferinţe, dezbateri, sesiuni de autografe, discuţii interactive cu publicul şi 
lansări de carte, imagini cu protagoniştii proiectului, fişă bibliografică, 
texte ilustrative, fotografii, videoclipuri, reportaje, afişe publicitare etc.

sesiune de auTografe. răzvan  Theodorescu

roManiaciTesTe.ro la liceul TeoreTic „Marin preda”


