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ARGUMENT
Se cunosc relativ puține lucruri despre rezidențele artistice din România. Deși joacă un rol central în 
dezvoltarea unor creații artistice/opere de artă originale, în reînnoirea practicilor artistice și a dialogului 
între artiști și comunitățile locale, în România activitățile de rezidență artistică nu beneficiază de vizibilitate 
și nici nu sunt incluse în strategiile culturale publice locale sau naționale. Niciunul din barometrele și 
studiile culturale realizate până în prezent de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală 
nu include informații despre programele de rezidență existente. iar puținele programe de rezidență sunt 
organizate în prezent doar prin inițiativa și demersul punctual al unor artiști și manageri culturali care 
continuă să creadă în importanța acestui tip de activitate artistică. 

La nivel național, singurele finanțări publice anuale acordate pentru rezidențe sunt cele oferite de 
Administrația Fondului Cultural Național, care, din 2016, în urma unui acțiuni de advocacy realizate 
de operatorii culturali independenți, a deschis o linie de finanțare anuală dedicată programelor de 
rezidență. Deși bugetul este extrem de mic față de celelalte domenii finanțate de AFCN (1.350.000 lei/
an), iar tipul de activitate este restrictiv, fiind susținute doar rezidențe de creație artistică, această linie 
de finanțare reprezintă acum singura resursă pentru activitățile de rezidență din România, care au putut 
astfel căpăta o anumită regularitate. 

Ne propunem prin această cercetare să aducem în discuție importanța derulării de rezidențe artistice, dar 
și să oferim informații recente despre programele de rezidență existente la nivel național și internațional 
și despre studiile și cercetările în domeniu. 

Documentul de față este structurat astfel: o primă parte cuprinde o introducere de context, cu 
prezentarea unor documente importante de politică la nivel european; partea a doua include un scurt 
istoric al programelor de rezidență existente; partea a treia prezintă răspunsurile la chestionarul aplicat 
de cercetare, la care au reacționat 22 de persoane, artiști și manageri culturali care au participat la 
sau derulat programe de rezidență în țară sau în străinătate, o analiză privind răspunsurile oferite de 8 
artiști și operatori culturali, precum și o serie de propuneri privind dezvoltarea la nivel național și local 
a programelor de rezidență în România. În final, la capitolul anexe, sunt incluse o serie de 8 interviuri 
realizate și un supliment publicat de Observatorul Cultural în 2009 privind rezidențele artistice în 
România. 



I
CONTEXT
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A residency is not a journey. It is not casual. I am facing the challenge 
of living my life somewhere else for a couple of months. My work is the 
constant. It survives all places, each new experience. It changes, but it 
always builds on what is already there. The exchange with the foreign 
environment, new people, and myself lends an edge to my work. I gain new 
insights, I see other possibilities and I unravel knots that for a long time I 
had felt could not be disentangled. A friend once said to me that whenever 
he had to take an important decision he went somewhere he had never 
been before. Then, upon his return, he knew what to do. A residency may 
look like an escape but it is much more of a confrontation. (…). Time is 
solidarity. I take the time to get to know a situation from the inside. To 
quietly look at all its aspects. I take the time to be a witness, a sponge, a 
fly on the wall, hearing and seeing everything. Sometimes the others take 
up my time unsolicited. I don’t mind, quite the contrary, but I also like to 
remain in control. Because I like giving my time to somebody. I look people 
up, I talk, I hang about, apparently aimless but always alert. Taking one’s 
time consciously also slows down the time of others. People like it when 
you say that you have time. I practice time.1 

În introducerea cărții Contemporary Artist Residencies: Reclaiming Time and 
Space2 recent publicată în 2019 de programul RESHAPE și realizată de editorii 
Taru Elfving, Irmeli Kokko, Pascal Gielen se vorbește despre funcția cea mai 
importantă a rezidențelor, anume „să fie în sprijinul dezvoltării artistice, să ofere 
timp și spațiu pentru artă, cercetare și reflecție”. Cartea, o excelentă resursă 
pentru cei interesați de subiect, ridică unele întrebări importante privind rolul 
actual al programelor de rezidență în ecosistemul artelor contemporane. Cum 
răspund rezidențele nevoilor de schimbare ale artiștilor? Cum pot rezidențele 
să ofere opțiuni și infrastructuri alternative pentru a dezvolta creația artistică în 
contextul transformărilor și al crizelor prin care trece societatea contemporană? 
Cercetarea noastră nu își propune să ofere răspunsuri la întrebările ridicate, însă 
încearcă să ofere câteva informații privind o serie de programe de rezidență 
din România și din străinătate și să prezinte principalele documente de politică 
publică la nivelul Uniunii Europene și în special din Franța – unde rezidențele 
se bucură de un sprijin direct la nivelul administrațiilor locale și centrale. 

1 Fragment din articolul „The Temporary Resident, a Sequel...”, de Alan Quireyns, pe marginea unor 
fragmente de conversații cu artiștii vizuali Choua, Ella De Burca, Koba De Meutter, Breyner Huertas, 
Ria Pacquée, Ryan Siegan-Smith, Amir Farsijani and Babak Afrassiabi aflați în rezidențe în Mexico City, 
Ramallah, Teheran, Antwerp și alte orașe, parte a programului de rezidențe AIR Antwerp, publicat în 
cartea „Contemporary Artist Residencies: Reclaiming Time and Space”, 2019, p. 32. 
2 https://reshape.network/uploads/document/file/46/Contemporary_Artist_in_Residencies01.pdf. 

https://reshape.network/uploads/document/file/46/Contemporary_Artist_in_Residencies01.pdf
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La nivel național în România 

Rezidențele artistice sunt o componentă importantă a conceptului de cultură 
vie lansat de experții Raluca Iacob (Pop) și Ștefania Ferchedău în documentul 
Carta pentru Cultura Vie realizat în 2012 de Asociația MetruCub – resurse 
pentru cultură, în parteneriat cu Fundația Gabriela Tudor și  Fundația AltArt, în 
contextul Coaliției Sectorului Cultural Independent3. Conform documentului 
respectiv, „Cultura vie, văzută ca subramură a culturii, desemnează cultura 
dinamică emergentă, cea care contribuie în mod activ la dezvoltarea tuturor 
sectoarelor de activitate dintr-o societate modernă, care evoluează odată cu 
societatea umană și care îi exprimă artistic vitalitatea și noutatea”. Deși au trecut 
7 ani de la realizarea documentului respectiv – care a propus o serie de măsuri 
concrete pentru dezvoltarea culturii vii –, adoptarea  unor proiecte de lege 
privind Statutul Artistului, reforma generală a sistemului de finanțare publică 
pentru proiectele și programele culturale, sprijinirea dezvoltării de programe și 
proiecte de formare profesională și mobilitate (inclusiv de rezidențe artistice), 
inițierea unor facilități fiscale pentru artiști și operatorii culturali nu au fost 
puse în act. Documentul a fost aproape complet ignorat până în prezent atât 
de Ministerul Culturii, cât și la nivelul legislativului sau al administrațiilor locale.  

Conform datelor ultimului Barometru de Consum Cultural 2018, dinamica 
sectorului cultural în Anul Centenarului Marii Uniri4, lansat în octombrie 
2019 de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, situația 
culturii în România este în continuare deficitară, iar consumul cultural este 
în scădere. Rezultatele studiului „pun în evidenţă un grad general redus de 
participare la activităţi cu caracter cultural. Mai exact, peste jumătate dintre 
participanţii la studiu nu au luat parte niciodată în ultimul an la o activitate 
care să implice consumul unor produse sau servicii culturale în spaţiul public”, 
ca urmare, în principal, a lipsei unei infrastructuri culturale adecvate (în 2006, 
41,41% dintre respondenți reclamau lipsa infrastructurii specifice, în special 
în mediul rural), creșterea ridicată a prețului la bilete (considerată de 19% ca 
o cauză a neparticipare la evenimentele culturale), dar și „dispariția aproape 
totală a aparatului critic care să completeze validarea mesajelor din spațiul 
public sau orientarea publicului înainte de consum”. 

3 https://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com, Coaliția Sectorului Cultural Independent 
a fost o rețea informală de ONG-uri culturale, artiști și manageri culturali fondată în 2010, care a 
funcționat până în 2015.
4 https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2019/10/Barometrul-de-consum-cultural-2018-
web.pdf

https://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com
https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2019/10/Barometrul-de-consum-cultural-2018-web.pdf
https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2019/10/Barometrul-de-consum-cultural-2018-web.pdf
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Anul 2019 a fost un an de criză pentru scena culturală din România. Așa 
cum spune și jurnalistul cultural Matei Martin într-un articol publicat recent 
în Dilema Veche, „Cuvântul criză a intrat deja în limbajul curent pentru oricine 
lucrează în domeniul culturii. Criza e o certitudine, e la fel de sigură ca moartea. 
Dar prezența crizei n-a fost parcă nicicând mai amenințătoare ca acum, la acest 
început de stagiune.”5 Criza a afectat în egală măsură instituțiile publice, dar si 
operatorii cultural privați. Bugetul Centrului Național al Dansului București a 
fost afectat într-un mod semnificativ în luna aprilie 2019, ducând la anularea 
unor proiecte importante, Muzeul Național de Artă Contemporană și-a anulat 
programul său de rezidențe pentru curatori, iar alte instituții precum Muzeul 
Țăranului Român, Teatrul Național București sau teatre municipale și-au 
restrâns mult activitatea. În același timp, Administrația Fondului Cultural 
Național a fost afectată de o reducere importantă a fondului dedicat proiectelor 
culturale pentru sesiunea II/2019, cu 30%6.

În acest context de criză generalizată, rezidențele ajung să fie privite ca un 
lux, mai ales în lipsa unui statut recunoscut (ca producțiile de spectacole, 
festivalurile sau cărțile), nefiind percepute ca activități generatoare de plus 
valoare și dezvoltare culturală. 

În prezent, în România, activitatea de rezidență artistică nu este integrată 
oficial și de sine-stătăror în niciun document de politici publice pentru cultură. 
Singurul document de politică culturală națională – Strategia pentru Cultură și 
Patrimoniu Național 2016 -20207 (document strategic realizat în 2015 de o 
echipă de experți culturali și angajați ai MC) nu este nici până la data acestei 
cercetări aprobat și asumat de Ministerul Culturii și Identității Naționale 
și Guvernul României. De altfel, în documentul respectiv există o singură 
mențiune cu privire la activitățile de rezidență artistică „în contextul susținerii 
mobilității practicienilor culturali și al participării operatorilor culturali la rețele, 
proiecte și programe internaționale bazate pe cooperare”. 

 
 
 
 
5 https://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/autofinantare-adica-fara-
finantare?fbclid=IwAR1zz_tao6joLzDy4Mh40CnYdpi_xDZEYRPTeonYmfs_uLaoXq9mBQ-EzRY
6 https://www.afcn.ro/media/informare%20reducere%20buget%20sesiunea%20II-2019.pdf
7 http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/_SCPN%202016-2022inavizare.pdf, p. 85

https://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/autofinantare-adica-fara-finantare?fbclid=IwAR1zz_tao6joLzDy4Mh40CnYdpi_xDZEYRPTeonYmfs_uLaoXq9mBQ-EzRY
https://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/autofinantare-adica-fara-finantare?fbclid=IwAR1zz_tao6joLzDy4Mh40CnYdpi_xDZEYRPTeonYmfs_uLaoXq9mBQ-EzRY
https://www.afcn.ro/media/informare reducere buget sesiunea II-2019.pdf
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/_SCPN 2016-2022inavizare.pdf
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La fel, la nivelul documentelor de strategie culturală locală ce au fost realizate 
într-o serie de orașe care au candidat la competiția națională pentru titlul de  
Capitală Europeană a Culturii (câștigat în final de Timișoara) rezidențele artistice 
sunt menționate foarte sumar. 

De exemplu, în cazul „Strategiei Culturale a Municipiului București 2016–
2026”8, aprobată de Consiliul General al Primăriei Capitalei în 2016, rezidențele 
sunt menționate în trecere (p. 40): „Bucureştiul realizează puține coproducții 
internaționale şi găzduieşte, ocazional, un număr redus de rezidențe artistice, 
neexistând un centru de rezidență permanent la nivelul Capitalei, la fel ca în 
majoritatea marilor oraşe europene” și ca măsuri propuse la axele prioritare 1 - 
Înscrierea culturii ca motor al dezvoltării urbane durabile, punctul 1 – „1. Activarea 
cartierelor/cultura în proximitate - litera f) dezvoltarea unor noi echipamente 
(infrastructură culturală) în cartiere, de dimensiuni, funcţiuni și modalităţi de 
administrare diverse, de la centre culturale de cartier, la centre comunitare, 
teatre de cartiere sau muzee tematice, centre culturale pentru copii, tineri 
sau vârstnici, spaţii gazdă, spaţii de ateliere, centre de rezidenţă, spaţii 
multidisciplinare care să valorizeze patrimoniul industrial etc.” (p. 55) respectiv 
axa prioritară 3 – Poziționarea Bucureștiului ca o capitală culturală atractivă a 
spațiului european - unde la articolul b) se menționează „atragerea de artiști, 
creativi, critici, manageri etc., în București pe perioade scurte, prin programe 
de rezidenţă artistica ̆ (ARCUB, Creart, ICR, Bucharest Artist in Residence)” 
(p. 64), precum și „explorarea oportunităţii creării unei noi instituţii municipale 
care să aibă ca obiectiv dezvoltarea și administrarea prin parteneriate diverse 
(cu primăriile de sector, proprietari privaţi, organizaţii culturale administratori 
etc.), a unei reţele de spaţii gazdă de prezentare/difuzare, de producţie/
laborator/ateliere și de rezidenţă la nivelul Bucureștiului” (p. 65). 

La nivelul documentului Strategia culturală a Municipiului Timişoara 2014-
20249 finalizat și aprobat în 2014, rezidențele sunt menționate doar la pagina 
12 – „Tipologii noi de proiecte finanţabile prin Agenda culturală locală, exemple: 
mobilităţi; rezidenţe etc., și când se vorbește de „Susţinerea investiţiei financiare 
şi acordarea de către municipalitate a unor subvenţii pentru proiectele literare 
de calitate şi pentru evenimentele literare care au potenţial de brand, istorie, 
tradiţie şi priză la publicul avizat şi la cel larg. Aici se merge în corelaţie cu 
înfiinţarea unui fond de mobilitate pentru rezidenţe artistice” (p.105). 

8 http://strategiaculturalabucuresti.ro/wp-content/uploads/2016/08/Strategia_culturala_supusa_
aprobarii_web.pdf
9 https://www.primariatm.ro/uploads/files/agenda_culturala_2014/strategia_culturala_2014_2024.pdf

http://strategiaculturalabucuresti.ro/wp-content/uploads/2016/08/Strategia_culturala_supusa_aprobarii_web.pdf
http://strategiaculturalabucuresti.ro/wp-content/uploads/2016/08/Strategia_culturala_supusa_aprobarii_web.pdf
https://www.primariatm.ro/uploads/files/agenda_culturala_2014/strategia_culturala_2014_2024.pdf
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Trebuie remarcat că, deși documentele respective au fost realizate de experți 
cu o bogată experiență în sectorul cultural, aceștia nu au considerat activitățile 
de rezidență drept importante, acestea fiind menționate în trecere și doar la 
nivelul măsurilor propuse pentru activarea și dezvoltarea sectorului cultural în 
principal în conexiune cu spațiul cultural european. 

În cazul dosarului de candidatură al programului „Timișoara 2021 Oraș candidat 
pentru titlul de Capitală Culturală Europeană – Luminează Orașul prin tine”10 
(realizat în 2016) găsim o serie de referințe legate de programele de rezidență. 
Primele menționări apar la nivelul abordării strategiei – „dezvoltarea de relații 
pe termen lung prin participarea în rețele internaționale și programe de 
rezidențe artistice” (p.19), precum și la dimensiunea europeană a candidaturii, 
unde se vorbește de un parteneriat cu rețeaua Culture Action Europe pentru 
consolidarea capacității, rezidențe, schimburi de experiență pentru artiști și 
producători (p. 21). Un loc însă mai important este însă destinat rezidențelor 
în cadrul principalului program „Electro-Cultura – un centru de resurse, circuitul 
principal al Programului Cultural, cu un mecanism simplu, dar efecient, care 
asigură capacitatea umană în interiorul programelor” unde este prevăzut ca în 
perioada 2018-2022 să fie realizat un centru de coordonare pentru rezidențele 
și mobilitățile necesare în cadrul proiectelor (p. 29). În cadrul programului cultural 
sunt prevăzute implementarea unui număr important de rezidențe în cadrul a 4 
stații-programe importante – Actorii Schimbării, Orașul luminilor, Impuls, Peisaje de 
lumină. De exemplu, în cadrul programului Actorii Schimbării este prevăzut ca în 
perioada 2019-2020 să fie lansat un program de mobilitate și rezidențe pentru 
profesioniști (artiști, curatori, manageri, producători, jurnaliști) cu 6 rezidențe și 
10 mobilități. La nivelul traseului (proiect) Perspective Fluide este menționat un 
program de rezidențe pentru artiști denumit Performerul Fluid (2017-2020) „care 
va contribui la dezvoltarea profesională a artiștilor și la genararea de conținut 
pentru programul artistic” (p. 40). În cadrul stației-program Lumină peste 
Graniță, se vorbește de organizarea de rezidențe organizate în cadrul rețelei 
Trans Europe Halles într-un nou spațiu creativ ce va fi amenajat în fosta fabrica 
de pălării PALTIM, iar în cadrul stației Encounters se vorbește de un program 
de rezidențe în interiorul Bienalei Art Encounters (existent deja și derulat de 
Fundația Art Encounters). La nivelul stației-program Peisaje de lumină se vorbește 
de construcția unui program de rezidențe internaționale derulat în companii 
locale ceea ce ar putea lansa în România un nou tip de rezidență „artă-afaceri” 
(p. 57), dar și de lansarea unui nou program de rezidențe în casele locuitorilor  
din Timișoara și din împrejurimi în cadrul proiectului În căutarea luminii (p. 69). 

10 https://www.capitalaculturala2021.ro/Files/bidbook/Timisoara/BidbookTM2021_RO_digital-2.pdf

https://www.capitalaculturala2021.ro/Files/bidbook/Timisoara/BidbookTM2021_RO_digital-2.pdf
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Din păcate, atât la nivelul strategiei culturale, cât și a programului cultural 
strategic Timișoara 2021, lucrurile au rămas deocamdată în mare parte doar 
pe hârtie. După cum se știe, programul strategic național TM2021 este 
implementat cu dificultate, în prezent existând o serie de sincope și întârzieri 
importante la nivelul alocării fondurilor necesare de către Ministerul Culturii și 
Primăria Orașului Timișoara, dar și al conturării echipei și a programului artistic. 
Deși programul a intrat deja în faza II-a de Acțiune/Producție, încă nu a fost 
angajat un director artistic/director de program, iar o serie de stații-program 
nu fost încă demarate. 

La polul opus, un exemplu pozitiv care trebuie menționat este activitatea Centrul 
Cultural Clujean, inițiat de echipa care a lucrat la proiectul de candidatură 
depus de Cluj-Napoca pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 
și care, în ciuda faptului că proiectul nu a fost selecționat, își continuă cu 
perseverență proiectul. Conform interviului realizat cu Rarița Zbranca, Centrul 
Cultural Clujean va lansa începând cu 2020 un nou program de rezidențe 
artistice la Cluj-Napoca. 

Din punct de vedere cronologic, rezidențele au început să fie organizate în mod 
curent în România la la începutul anilor 2000, în special datorită unor inițiative 
personale, ca în cazul Gabrielei Tudor și al Programul Cultural Elvețian care a 
lansat în 2006 programul de rezidențe ArtistNe(s)t), sau în cadrul programelor 
de cooperare europeană – vezi proiectele Terrains Fertiles (derulat de ArCuB în 
2004-2005), Jardin d’Europe (derulat de Asociația ArtLink – ulterior Asociația 
4Culture) sau rezidențele realizate de cele două filiale ICR Paris și ICR Londra 
în perioada 2006-2008. 

Un prim program de rezidențe la nivel național a fost demarat de Gabriela 
Tudor și Fundația Pro Helvetia – Antena București (ulterior Programul Cultural 
Elvețian), în urma unei mese rotunde dedicate rezidențelor artistice, care a avut 
loc la Centrul Cultural Arcuș. În urma acestei întâlniri și a feedback-ului oferit 
de peste 20 artiști și operatori culturali prezenți la discuții la Arcuș, Programul 
Cultural Elvețian a decis în 2005 lansarea și finanțarea unui program național de 
rezidențe – ArtistNe(s)t – realizat în parteneriat cu Centrul de Cultură „George 
Apostu” din Bacău, Centrul Cultural European din Sinaia, Centrul Cultural Arcuş 
şi Muzeul Naţional „George Enescu”, secţia „Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu 
– George Enescu” Tescani. Timp de trei ani, în perioada 2006-2008, cele 
patru instituţii publice de cultură şi trei organizaţii neguvernamentale (Centrul 
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Internaţional pentru Artă Contemporană-CIAC, Fundaţia Menthor şi Galeria 
Nouă) au derulat programe de rezidenţă cu sprijin financiar elveţian, în zona 
artelor vizuale (Sinaia/Bucureşti/Constanţa), a dansului contemporan (Bacău),  
a teatrului (Arcuş) şi a literaturii (Tescani), la care au participat în final peste 35 
de artiști vizuali, coregrafi, scriitori sau regizori de teatru din România, Elveția, 
Germania, Grecia, Statele Unite ale Americii, Canada, Luxemburg, Ungaria. O 
parte din proiectele realizate în rezidențe erau prezentate și la București, cum 
este cazul rezidențelor de dans care beneficiau de o prezentare la Centrul 
Național al Dansului București (https://vimeo.com/115876248). 

Programul de rezidențe ArtistNe(s)t a fost finanțat din fonduri publice ale 
statului elvețian prin Programul Cultural Elvețian – Fundația Pro Helveția 
(corespondentul Ministerului Culturii în Elveția), care acopereau bursele 
artiștilor, costurile de producție, transportul și diurna în timp ce cele patru centre 
culturale partenere acopereau costurile de cazare, spațiile necesare și costurile 
legate de promovarea activităților. Programul a inclus și o componentă de 
formare profesională pentru echipele de organizare a rezidențelor, care a fost 
coordonată de Rarița Zbranca și Fundația AltArt. Fiecare rezidență beneficia și 
de asistența unui coach artistic, Iosif Kiraly (arte vizuale), Cosmin Manolescu 
(dans), Florin Lăzărescu (literatură), iar selecția artiștilor se realiza pe baza unui 
apel de proiecte anual. La finalul programului, în perioada 2-5 aprilie 2009, a 
avut loc la Bacău evenimentul ArtistNe(s)t – un model de dezvoltare culturală, 
organizat de United Experts şi Centrul de Cultură „George Apostu”, în cadrul 
căruia au avut loc prezentări informale, evenimente artistice şi o masă rotundă, 
ocazie cu care a fost realizat și un supliment dedicat rezidențelor artistice (vezi 
anexă). 

După dispariția a Gabrielei Tudor11 în ianuarie 2009, programul de rezidențe 
ArtistNe(s)t a fost continuat pentru o perioadă de Centrul de Cultură „George 
Apostu” din Bacău, Muzeul Național de Artă „George Enescu” (care a preluat 
prin comasare în 2008 spațiile deținute de Centrul Cultural de la Tescani) care 
împreună cu Fundația Gabriela Tudor fondează Asociația ArtistNe(s)t – Rețeaua 
Centrelor de Rezidență din România. Fără finanțarea elvețiană, programul de 
rezidențe a continuat să reziste într-un format interdisciplinar, cu sprijinul 
membrilor fondatori și parțial al finanțărilor AFCN, în perioada 2011-2015 

11 www.gabrielatudor.ro | Gabriela Tudor [1957-2009]

https://vimeo.com/115876248
http://www.gabrielatudor.ro


15Rezidențele artistice în România

fiind integrat în cadrul programului european EMOTIONAL12, inițiat de 
Fundația Gabriela Tudor în calitate de lider de proiect, finanțat prin programul 
Cultura al UE. În 2013, cu sprijinul financiar oferit de AFCN, programul este 
relansat prin două rezidențe derulate la București, Tescani și Bacău. Un rezultat 
indirect, însă pozitiv, al programului de rezidențe ArtistNe(s)t din anii 2000 a 
fost colaborarea ulterioară realizată între Centrul de Cultură „George Apostu” 
din Bacău și Centre de création chorégraphique „Trois C-L” Luxemburg, care la 
inițiativa coregrafului Bernard Baumgarten (artist aflat în rezidență ArtistNe(s)t 
la Bacău în 2007) lansează în 2009 un program de rezidențe bilateral prin care 
anual un coregraf român participa la o rezidență în Luxemburg și un coregraf 
luxemburghez beneficia de o rezidență la Bacău13. 

Rezidențele ArtistNe(s)t, deși foarte importante în anii 2000, nu au determinat 
schimbări majore la nivelul politicilor culturale prin care rezidențele să devină 
un tip de practică/activitate culturală recunoscută și susținută în România.
 
Singura modificare pozitivă cu adevarat importantă pe care o putem remarca în 
ultimii ani este decizia Administrației Fondului Cultural Național de a deschide 
începând cu 2016 o linie de finanțare dedicată pentru rezidențele de creație, 
lucru care impulsionează existența în prezent a unor programe de rezindență 
în România. In primul an de finanțare au fost sprijinite 5 programe de rezidență 
cu suma totală de de 229.420 lei, în timp bugetul alocat rezidențelor crescând 
la 750.000 lei (în 2018) și până 1.340.548 lei în 2019 când au fost finanțate 
19 proiecte de rezidență de creație.14 Trebuie menționat însă că deschiderea 
salutară a noii arii de finanțare AFCN pentru rezidențe a fost realizată datorită 
lobby-ului făcut de unii artiști și ONG-urile culturale dar și deschiderii 
directorului Irina Cios, precum și a noilor Consilii AFCN de după 2016, care în 
lipsa unor politici publice și-au asumat finanțarea activităților de rezidență în 
România.
 
La nivel european

La nivel european, activitățile de rezidență artistică sunt susținute financiar și 
chiar reglementate prin documente oficicale care recunosc rolul și importanța 
lor în dezvoltarea artiștilor, a sectorului cultural, dar și al comunităților locale.  

 
12 www.e-motional.eu
13 http://centrulapostu.ro/10-ani-de-dans-contemporan/
14 https://www.afcn.ro/media/RC%20site%20I%202019_3.pdf

http://www.e-motional.eu
http://centrulapostu.ro/10-ani-de-dans-contemporan/
https://www.afcn.ro/media/RC%20site%20I%202019_3.pdf
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Mai mult decât atât, rezidențele și mobilitățile artistice sunt considerate o „piatră 
de temelie a politicii culturale la nivelul Uniunii Europene”. În 2014 în cadrul 
Agendei Europene pentru Cultură la nivelul Uniunii Europene, un grup de experți 
europeni a realizat studiul “Policy Handbook on Artists’ Residencies”15. Obiectivul 
documentului este de a oferi o „analiză a valorii rezidențelor artiștilor și de a 
identifica exemple de bune practici”, dar și de a analiza tendințele recente și 
beneficiile oferite și pentru a informa factorii de decizie și practicienii despre cea 
mai bună modalitate de a sprijini și dezvolta programe de rezidență în secolul 21. 

Documentul definește rezidențele artistice ca pe un concept deschis și fluid 
„care oferă artiștilor și altor profesioniști creativi timp, spațiu și resurse pentru a 
lucra, individual sau colectiv în vederea dezvoltării unui proiect artistic sau pentru 
a reflecta pe marginea proceselor creative”. De asemenea, în același document 
se menționează că „rezidențele artistice oferă, de obicei, spații de cazare, 
coaching artistic, suport de producție și/sau facilități de prezentare pentru 
artiștii invitați/selectionați” și se pot finaliza cu un rezultat tangibil, cum ar fi 
realizarea unei producții de artă, o expoziție, un spectacol, un atelier sau o 
colaborare sau nu, în acest caz ele având doar un rol de cercetare artistică și 
dezvoltare profesională sau de sensibilizare a publicului. 

La finalul documentului (capitolul 8, pp. 63-64) se menționează printre altele: 
- nevoia realizării de studii și de o mai bună evaluare a programelor de rezidență 
și colectare a informațiilor la nivelul datelor statistice;
- nevoia existenței unor programe de finanțare la nivel național, dar și local, 
care să susțină pe termen lung programele de rezidență;
- creșterea vizibilității a programelor de rezidență existente pe plan local și 
internațional;
- statele membre UE trebuie să-și revizuiască politicile privind circulația 
oamenilor la nivelul vizelor, securității sociale și aș taxării forței de muncă) și în 
special la nivelul granturilor și finanțărilor acordate artiștilor pentru participarea 
în programe de rezidență;
- recunoașterea de către statele membre UE a activităților de rezidență în 
cadrul politicilor culturale naționale prin crearea unor programe de finanțare 
specifică care să sprijine mobilitatea artiștilor și participarea lor la programe 
de rezidență;
- o mai bună colaborare la nivel inter-ministerial între tările state membre UE 
pentru reducerea obstacolelor privind securitatea socială, sănătatea și taxarea 
artiștilor care participă în rezidențe internaționale. 
15 http://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries/documents/artists-residencies_
en.pdf

http://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries/documents/artists-residencies_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries/documents/artists-residencies_en.pdf
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Conform documentului european, în plan general există o tendință de scădere 
a duratei rezidențelor artistice (de la 6-12 luni înainte sau chiar mai mult – la 3 
luni, 2-6 săptămâni) ca urmare a realităților economice curente tot mai dure și a 
reducerilor bugetare, dar și în cazul programelor internaționale, a problemelor 
legate de vizele care nu permit o perioada mai lungă de 3 luni în statele UE. 
În același timp există o tendință nouă de dezvoltare a rezidențelor în cadrul 
unor parteneriate între organizații culturale și sectoare private (technologie, 
mediu, științific), colaborări între alte organizații și agenții locale care le oferă 
artiștilor posibilitatea să lucreze în cadrul unor comunități – școli, spitale, dar 
și o creștere a rezidențelor inițiate direct de artiști/curatori care deschid și 
implementează noi programe (cum este în prezent și cazul României). 

Franța este de departe una din țările europene în care programele de rezidență 
sunt recunoscute oficial și susținute financiar atât la nivelul Ministerului 
Culturii, cât și la nivelul administrațiilor locale și al instituțiilor publice de 
cultură. Un document public important realizat în 2019 de către o echipă 
de experți la inițiativa Ministerului Culturii din Franța – „La résidence d'artiste, 
un outil inventif au service des politiques publiques”16 menționează faptul că 
rezidențele reprezintă „un mod privilegiat de susținere a producției artistice în 
diversitatea sa, precum și un instrument de profesionalizare a artiștilor. Acestea 
oferă artiștilor și autorilor beneficiari, în general, un context de lucru privilegiat 
care să le permită, grație timpului eliberat și al spațiilor și instrumentelor puse la 
dispoziție, o reînnoire a formelor de creație, de producție, dar și de transmisie.” 
Studiul respectiv (care include 10 capitole, 237 pagini) analizează impactul 
directivei din 2006 și prezintă toate tipurile de rezidență pe fiecare disciplină 
artistică, oferă informații istorice, studii de caz și modele de bună practică 
pentru sutele de programe de rezidență artistice existente în prezent în Franța. 

Studiul de mai sus menționează că primele rezidențe se organizează în Franța 
în 1981 odată cu apariția termenului „résidences d’écriture” (rezidență de 
scriere) care sunt implementate în cadrul Centres Culturelles de Rencontres, 
unde autorilor le sunt oferite spații de cazare și burse artistice pentru a scrie. 
Conceptul de rezidență cunoaște însă o dezvoltare importantă la nivelul 
dansului contemporan unde la începutul anilor 1990, din lipsa spațiilor de 
creație și difuzare, o serie de coregrafi importanți sunt „implantați” în diferite 
centre coregrafice sau orașe. Primul ghid dedicat rezidențelor artistice este 
publicat în Franța în 1992 Guide of Host Facilities for Artists on Short-term Stay  
 
16 https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Publications-revues/La-residence-d-artiste-un-
outil-inventif-au-service-des-politiques-publiques

https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Publications-revues/La-residence-d-artiste-un-outil-inventif-au-service-des-politiques-publiques
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Publications-revues/La-residence-d-artiste-un-outil-inventif-au-service-des-politiques-publiques
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in the World, și identifică la acel moment existența unui număr de 200 de 
programe de rezidență la nivel internațional în 29 țări și 5 rețele internaționale. 

O dezvoltare extrem de importantă a programelor de rezidență apare în 
Franța însă începând cu 13 ianuarie 200617, când Ministerul Culturii trimite o 
circulară la nivelul prefecturilor și structurilor sale teritoriale DRAC prin care 
reglementează cadrul legal în Franța pentru rezidențele artistice. Directiva 
respectivă menționează clar faptul că rezidențele „încurajează prezența 
durabilă a artiștilor în cadrul instituțiilor culturale” și în general „pentru 
o durată care o depășește pe cea a prezentării unei lucrări sau a unui 
spectacol”. Conform acestui document în Franța pot fi implementate 3 forme 
de rezidență:
a) rezidențe de creație sau experiment – oferite unui artist/grup de artiști 
pentru dezvoltarea unei creații artistice sau de cercetare/experimentare a 
unor noi formate artistice, însă în general fiind organizate pe o perioadă scurtă.
b) rezidențe de difuziune teritorială – implică o importantă componentă de 
sensibilizare a publicului și se derulează pe o perioadă mai lungă, de la câteva 
luni la câțiva ani.
c) rezidențe-asociative – cu o durată de 2-3 ani prin care o structură artistică 
este invitată într-o rezidență complexă cu multiple activități de creație, difuzare 
dar și de formare a publicului.

Cele trei tipuri de rezidențe existente într-un număr foarte mare în prezent 
Franța (peste 200 conform documentului realizat în 2019) corespund unor 
obiective și direcții de acțiune precise ale Ministerului Culturii din Franța care 
urmăresc:

a) să ofere un cadru legal și sprijin artiștilor independenți/structurilor 
asociative pentru conceperea/producerea unei noi lucrări originale sau 
pentru experimentarea unor noi concepte/formate în care publicul va fi 
implicat/asociat într-un mod direct - este cazul rezidențelor de creație 
și experiment.

b) se înscriu cu prioritate într-o politică de dezvoltare locală pe termen 
mai lung și includ cu prioritate acțiuni de difuzare și sensibilizare a  
publicului într-un spațiu geografic clar delimitat (pot fi chiar mai multe  
 

17 https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Developpement-culturel/Files/Culture-et-
monde-rural/Circulaire-du-13-janvier-2006-relative-au-soutien-a-des-artistes-et-a-des-equipes-
artistiques-dans-le-cadre-de-residences

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Developpement-culturel/Files/Culture-et-monde-rural/Circulaire-du-13-janvier-2006-relative-au-soutien-a-des-artistes-et-a-des-equipes-artistiques-dans-le-cadre-de-residences
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Developpement-culturel/Files/Culture-et-monde-rural/Circulaire-du-13-janvier-2006-relative-au-soutien-a-des-artistes-et-a-des-equipes-artistiques-dans-le-cadre-de-residences
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Developpement-culturel/Files/Culture-et-monde-rural/Circulaire-du-13-janvier-2006-relative-au-soutien-a-des-artistes-et-a-des-equipes-artistiques-dans-le-cadre-de-residences
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comune/orașe asociate), iar durata unui proiect poate fi de la câteva 
luni la mai mulți ani. Este cazul rezidențelor de difuziune teritorială.

 
c) permit unui artist/companii artistice/ansamblu artistic să beneficieze de 

un sprijin logistic și financiar pe termen lung printr-o inserție profesională 
de lungă durată (2-3 ani) în cadrul unei instituții publice de cultură 
(muzeu, teatru, opera etc) sau a altor parteneri locali/naționali (centre 
culturale, festivaluri etc). În acest caz artiștii au o misiune triplă de 
îndeplinit, cea de creație artistică, cea de difuzare a produselor culturale, 
dar și de sensibilizare a publicului. Artiștii în acest caz au un rol extrem de 
important, devenind actori ai politicii culturale locale și putând fi asociați 
în egală măsură în programarea artistică a instituției gazdă, dar putând 
avea și un rol important în cercetarea artistică, formarea profesională și 
dezvoltarea/atragerea de noi categorii de public. 

Domeniile specifice în care pot fi organizate rezidențe în Franța pe baza directivei 
din 2006 sunt cartea, artele vizuale și artele spectacolului cu mențiunea că 
rezidențele pot adresa totodată proiectele cu caracter multidisciplinar. Sunt 
menționate explicit în documentul respectiv necesitatea contractării artiștilor 
pe baza unor documente clare, oferirea de condiții specifice (spații de cazare, 
spații de lucru, săli de expoziție/spectacole, sprijin logistic și financiar) și 
posibilitatea de realizare a unor parteneriate între mai multe structuri/operatori 
culturali/structuri locale ale primăriilor/prefecturilor, iar acțiunile specifice 
de sensibilizare a publicului – care trebuie să se regăsească în fiecare tip de 
rezidență – sunt obligatorii și în mod clar în responsabilitatea organizației gazdă 
care implementează programul de rezidență. 

Trebuie menționat că actul oficial din ianuarie 2006 al MC din Franța nu este 
o lege organică restrictivă, ci o „directivă” care oferă în premieră un cadru 
legal pentru implementarea programelor de rezidență între diferiți operatori 
culturali, instituții publice de cultură și primării, prefecturi și finanțatori, lăsând 
ușa deschisă tuturor tipurilor de rezidențe. 

Și în alte țări europene întâlnim programe de rezidență la nivel național, unele 
dintre acestea fiind finanțate din fonduri publice. Este cazul Austriei în care 
Cancelaria Federală, în cooperare cu KulturKontakt Austria, oferă anual 50 de 
rezidenţe artistice în Austria (Viena şi Salzburg), în cadrul programului Artist-
in-Residence, sau cazul Germaniei cu bine-cunoscutul program de rezidențe  
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pe termen lung (3-9 luni) de la Akademie Schloss Solitude18 din Stuttgart, 
Germania (care a oferit de la înființare în 1990 rezidențe unui număr de 1461  
artiști). În Suedia, la Stockholm, avem programul de rezidențe pentru arte 
vizuale IASPIS derulat de Swedish Arts Grants Committee’s International 
Programme, iar la Berlin exista programul de rezidențe Künstlerhaus Bethanien.  
 
Un alt program de rezidențe în Austria este “Artist in Residence Q21 / 
MuseumsQuartier” (MQ AiR) din Viena inițiat de Fundația ERSTE și tranzit.org19 
pentru a sprijini arta contemporană în Centrul și Sud-Estul Europei. Rezidențele 
se derulează la Viena și au o durată de 2 luni fiind oferite unor artiști, curatori și 
teoreticieni din domeniul artelor contemporane din Cehia, Ungaria, România, 
Republica Slovacă, Slovenia și Croația. Rezidențele oferă cazarea gratuită 
într-unul din studiourile Q21 din MuseumsQuartie și o bursă în valoare de 
1050 Euro/lună. Din 2019, programul MQ21 AiR include încă două instituții: 
Asociația Igor Zabel (IZA) și Colecția de Artă “Kontakt”. 

La Sofia organizația Derida Dance20 derulează anual, din 2010, un program 
de rezidențe în zona dansului contemporan, costurile de cazare, transport 
internațional și diurnă fiind acoperite de Primăria Municipiului Sofia. 

TransArtists21, platformă internațională pentru rezidențe administrată 
de DutchCulture – Centru pentru Colaborare Internațională cu sediul la 
Amsterdam (finanțat pe baza unui subvenții pe patru ani oferite împreună de 
Ministerul Educației, Culturii și al Științei și Ministerul Afacerilor Externe din 
Olanda), are cea mai importantă bază de date despre rezidențele artistice, în 
prezent existând un număr de peste 1400 rezidențe în toată lumea (din care 
numai 80 în Olanda). Pentru a fi incluși în această bază de date organizatorii 
trebuie să trimită online un formular de înscriere și să atingă o serie de criterii 
cum ar fi ca programul de rezidență să nu fie organizat doar o dată, să se 
adreseze profesioniștilor, să nu producă profit, să fie rezonabil ca și costuri 
(pentru cele în care trebuie achitată o sumă de bani), să fie acceptați artiști 
internaționali și multe altele. La o simplă listare a programelor de rezidență 
din România pe site-ul internet al rețelei TranArtists se poate observă că 
informațiile existente nu sunt actualizate (vezi cazul ArCuB care este 
menționat în continuare prin programul de rezidențe Terrains Fertiles din 
anii 2000) sau o serie de programe care și-au încheiat de mult activitatea. 
18 www.akademie-solitude.de
19 http://tranzit.org/en/grants/artist+in+residence+vienna/
20 http://www.derida-dance.com/qs/en/projects/residency-program 
21 https://www.transartists.org

http://tranzit.org
http://www.akademie-solitude.de
http://tranzit.org/en/grants/artist+in+residence+vienna/
http://www.derida-dance.com/qs/en/projects/residency-program
https://www.transartists.org
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În Belgia documentul „Répertoire des résidences d’artistes en Fédération 
Wallonie-Bruxelles”22 realizat în 2019 menționează prezența unui număr de 
40 de rezidențe active în mod curent în domeniile literatură-carte, arte vizuale, 
artele spectacolului și pluridisciplinare finanțate din fonduri publice oferite de 
primării, prefecturi sau din subvenții oferite de la bugetul de stat. 

Un caz aparte îl reprezintă însă în Europa Centrală programul regional de 
rezidențe de teatru și dans, muzică, film, noile media si literatura finanțat de 
Fondul VISEGRAD23 în Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, prin care se oferă 
granturi și finanțări atât artiștilor participanți în rezidențe, dar și organizațiilor 
gazdă care oferă rezidențe cu sume modice care variază între 1500-2500 Euro. 
Rezidențele pot fi derulate în oricare din cele 4 țări participante, iar în 2018 
bugetul alocat rezidențelor a fost de peste 172.000 Euro (pentru cele 3 
discipline artistice si o rezidență adițională la New York). Fondul VISEGRAD 
este o organizație internațională de donatori, înființată în 2000 de guvernele 
țărilor Grupului Visegrad - Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia, pentru a 
promova cooperarea culturală regională în regiunea Visegrad (V4), precum 
și între regiunea V4 și alte țări, în special în regiunile Balcanilor de Vest și 
ale Parteneriatului Estic. Fondul face acest lucru prin acordarea de subvenții, 
finanțări, burse și rezidențe de artiști oferite anual (8 milioane Euro) prin 
contribuții egale din toate țările V4. Alte țări donatoare, precum Canada, 
Germania, Olanda, Coreea de Sud, Suedia, Elveția sau Statele Unite ale Americii 
au oferit încă 10 milioane de Euro prin diferite scheme de subvenții gestionate 
de Fond din 2012 când acesta a fost înființat.

Este important de menționat o nouă inițiativă de construcție a unui tip de 
rezidențe artistice în Europa de Est, care a fost luată recent cu ocazia conferinței 
internaționale #NORSE - Network of Residencies in South-East Europe organizată 
de Nomad Dance Academy și Centre for Urban Culture Kino Šiška la Ljubljana 
în perioada 7–10 aprilie 2019. Cu această ocazie, peste 60 de artiști și operatori 
culturali au discutat despre necesitatea dezvoltării unor programe de rezidență 
adaptate nevoilor curente, dar și despre necesitatea diseminării la nivel regional 
a informațiilor privind programele de rezidență existente/active. La finalul 
conferinței s-a luat decizia dezvoltării unui nou tip de rezidență, nomad, care 
să funcționeze într-o prima fază în orașele Sofia, Skopje, Ljubljana, Rijeka, 
Podgorica și Novi Sad, urmând ca programul să includă după 2021 și orașele 
Atena, Belgrad, Budapesta, București, Timișoara, Zagreb, Burgas sau Maribor.
 
22 http://www.culture.be/index.php?id=12968
23 https://www.visegradfund.org

http://www.culture.be/index.php?id=12968
https://www.visegradfund.org


22Rezidențele artistice în România

Beneficii oferite de rezidențele artistice

Pentru a înțelege mai bine de ce avem nevoie de programe de rezidență în 
România vă propunem să reflectăm asupra beneficiilor pe care acestea le aduc 
beneficiarilor – artiști, curatori, manageri și producători culturali – dar și într-un 
mod mai larg publicului și sectorului cultural, așa sunt ele prezentate de 
documentul european “Policy Handbook on Artists’ Residencies” (pp. 37-39). 
“Grupul de experți care a lucrat la redactarea documentului european a 
identificat următoarele beneficii generice: 

• Dezvoltarea profesională a artiștilor;
• Beneficii economice pentru artist, organizația gazdă, oraș, regiune, etc.;
• Dezvoltare culturală pentru artist, organizația gazdă sau comunitatea 

locală;
• Dezvoltare organizațională și consolidarea capacitățiilor pentru 

organizația gazdă; 
• Creșterea profilului, în special pentru orașul / regiunea în care se află 

reședința.”

Conform aceluiași document, „beneficiile oferite pentru fiecare parte implicată 
în dezvoltarea programelor de rezidențe sunt: 
 
a) pentru artist 
Rezidențele reprezintă o investiție creativă pe termen lung care sprijină 
dezvoltarea de noi idei, conexiuni sau noi formate artistice, oferind deopotrivă 
oportunități reale de profesionalizare și dezvoltare personală. De asemenea, 
oferă o serie de resurse economice (burse), facilități de lucru, instrumente, 
feedback profesional, dar și oportunități artiștilor pentru a-și dezvolta rețelele, 
contactele și publicul. În egală măsura sprijină colaborarea și dialogul artistic, 
oferă acces la noi parteneriate și fluxuri de finanțare, iar în anumite circumstanțe, 
pot duce la dezvoltarea de noi produse culturale, dar și idei/limbaje noi care 
extind opera artiștilor. Rezidențele creează un cadru de dezvoltare personală 
și profesională și oferă noi abilități/aptitudini în management cultural.
  
b) pentru organizația gazdă 
Implementarea programelor de rezidență le oferă organizațiilor gazdă posibilitatea 
de a dezvolta relații de lungă durată cu noi artiști/domenii artistice, dar și acces pe 
noi piețe culturale regionale și internaționale. De asemenea, oferă oportunități 
pentru îmbogățirea/reîmprospătarea programului cultural, dar și capacitatea de 
a ajunge la noi audiențe și la diversificarea ofertei culturale locale. 



23Rezidențele artistice în România

Artiștii internaționali aflați în rezidență pot contribui la creșterea reputației 
organizației gazdă, dar și la cea a locației (zonei geografice), oferind autorităților 
posibilitatea de a crește profilul orașului/regiunii. Sprijinirea mobilității artiștilor 
europeni prin programele de rezidențe este, în opinia grupului de experți 
europeni, necesară pentru a stimula o ecologie culturală europeană mai 
bogată și deschisă către inovație și creativitate.
  
c) pentru organizațiile finanțatoare 
Pentru multe organizații finanțatoare beneficiile sunt prezentate explicit 
în misiunea și obiectivele lor, adică pentru a sprijini dezvoltarea sectorului 
cultural, dialogul între diferite discipline artistice, pentru a promova diversitatea 
sau a sprijini dezvoltarea profesională a artiștilor sau a crește capacitățile 
organizațiilor/instituțiilor de cultură participante. De asemenea, rezidențele au 
un rol important în dezvoltarea publicului, dar și dezvoltarea de noi modele și 
formate artistice. Ele pot contribui la dezvoltarea diplomației culturale, care 
poate avea impact asupra relațiilor mai largi la nivel economic și politic, în 
special la nivelul Uniunii Europene.
  
d) pentru comunitatea locală 
Rezidențele artistice sunt extrem de importante pentru comunitățile locale 
prin interacțiunea directă cu artiștii rezultă prin participarea la evenimente,  
organizarea de ateliere sau participarea în mod direct la procesele artistice. 
Rezidența poate ajuta la conștientizare, cunoaștere și înțelegere între diferite 
grupuri din societate. Adesea, produsele culturale create în cadrul rezidențelor 
rămân în viață în folosul comunității (spectacole, artă publică, expoziții, 
interacțiuni artistice), lucruri care îmbunătățesc calitatea vieții publicului. De 
asemenea, rezidențele pot crea un sentiment reînnoit de încredere, dar și de 
apartenență de loc. Multe dintre proiectele participative au un impact pozitiv 
asupra implicării localnicilor în societate și pot fi un catalizator în dezvoltarea 
abilităților antreprenoriale.
 
e) pentru oraș/la nivel regional sau național 
La acest nivel, impactul depinde foarte mult de implicarea autorităților. În cazul 
în care autoritățile locale (sau centrale) se implică în implementarea programului 
de rezidențe local printr-o finanțare directă și/sau sprijin logistic (spații de lucru, 
cazare etc.), autoritățile beneficiază automat de o creștere a imaginii ca „oraș 
creativ” și dinamic, deschis pentru artă și cultură. De asemenea, programele 
de rezidență oferă strategii de regenerare alternative pentru cartiere și grupuri 
țintă defavorizate sprijinând totodată mici afaceri sau servicii aflate în imediata 
apropiere a centrelor de rezidență artistică.”
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Documentul menționează și faptul că, în general, beneficiile oferite de 
programele de rezidență artistică la nivel european sunt subestimate, iar 
campaniile de advocacy pentru acest tip de practică artistică sunt slabe sau 
inexistente.
  
Programe de rezidență continue

Revenind în final la România, printre programele importante de rezidență 
existente în prezent trebuie menționate cu precădere Școala de-Acasă un 
program de rezidențe în mediul rural destinat tinerilor artiști profesioniști din 
domenii variate care se desfășoară anual din 2017 în satul transilvan Viișoara 
din județul Mureș și care se finalizează cu prezentări publice la Mediaș și 
București (vezi interviul de la final cu Maria Morar) sau programul anul de 
rezidențe coregrafice Long Life Burning derulat de Asociația 4Culture prin care 
coregrafi români și străini beneficiază de rezidențe de cercetare/producție 
la București, Viena, Bruxelles în cadrul unui amplu program european de 
colaborare susținut prin programul Europa Creativă. 

Deși Institutul Cultural Român a renunțat în 2013 la organizarea de rezidențe 
artistice prin intermediul filialelor sale din străinătate, în prezent prin direcția 
sa centrală din București, instituția oferă anual pe bază de competiție o serie 
de „burse și alte forme de sprijin (rezidențe)”24 pentru următoarele domenii:  
a) arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie; b) muzică 
şi muzicologie; c) jurnalism cultural; d) traduceri; e) arhitectură, urbanism şi 
design; f) literatură şi critică literară; g) patrimoniu cultural; h) management 
cultural; i) știinţe economice; j) științe umane și sociale; k) diplomaţie culturală; 
l) schimb cultural şi/sau ştiinţific. În 2019, conform site-ului ICR a oferit prin 
direcția sa de specialitate din București bursele „Constantin Brâncuşi“ (2/ 
an, în valoare 6000 Euro/bursă) pentru artiști din zona artelor plastice și 
vizuale, bursele „George Enescu“ pentru muzicieni și muzicologi (2/an, valoare 
6000 Euro/bursă) pentru perioade de rezidențe câte trei luni, în vederea 
desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriat de România de la Cité 
Internationale des Arts, Paris. De asemenea, ICR a oferit în 2019 și bursele 
„Lucian Blaga” pentru doctoranzi și cercetători, pentru a derula o cercetare 
academică într-o instituție culturală din străinătate (2/an cu durata a trei 
luni, valoare 4500 Euro), burse pentru jurnaliști culturali străini (5/an, valoare  
 
 
24 https://www.icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2019-regulament-general-
burse-si-rezidente-2019

https://www.icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2019-regulament-general-burse-si-rezidente-2019
https://www.icr.ro/pagini/programul-de-burse-si-rezidente-sesiunea-2019-regulament-general-burse-si-rezidente-2019
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1500 Euro), bursele „Ion Mincu” pentru arhitecți (2/an, valoare 3000 Euro), 
dar și bursele pentru traducători străini (5/an, cu valoare între 1000-2000 
Euro) oferite pentru traduceri şi pentru oportunitatea de a interacționa în mod 
direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români. Existența acestor programe 
de burse și rezidențe – denumite de către ICR „alte forme de sprijin financiar” 
– este puțin cunoscută de artiștii și operatorii culturali români, acestea nefiind 
promovate vizibil și transparent pe scena culturală, lucru de altfel remarcat și 
de respondenții chestionarului nostru de percepție, care într-un procent de 
81% nu cunosc deloc existența acestor programe (17 persoane) sau apreciază 
negativ calitatea lor (3 răspunsuri). 

Un alt program de rezidență este Icon Arts Composer derulat anual la Biertan 
în cadrul Icon Arts Academy – un program internațional dedicat creației de 
lucrări originale în sfera muzicii culte contemporane. Anual un numar de tineri 
compozitori din întreaga lume sunt invitați să își fructifice creativitatea în liniștea 
satelor transilvane dintre Sibiu și Mediaș (Richiș, Mălăncrav, Alma Vii etc.) unde 
dezvoltă noi creații sub coordonarea unor compozitori-mentori recunoscuți. 
Creațiile muzicale sunt prezentate în concert chiar in Festivalul Icon Arts, iar 
lucrările în forma finală sunt incluse în stagiuni de concerte viitoare organizate 
de UICMR, organizatorul programului de rezidență. 

Fundația AltArt a derulat de asemenea în ultimii ani o serie de trei programe de 
rezidență la Cluj-Napoca. „Intenția noastră a fost să creăm spațiu și conexiuni 
pentru ca unul sau mai mulți artiști să poată cerceta și explora artistic temele 
care ne preocupă, ca organziație. Prima rezidență, Remake, era dedicată artei 
digitale și reinterpretării cu mijloace noi a unor lucrări din epoca de pionierat a 
artei media. Următoarele două programe de rezidență – Artizen și Ars Publica. 
Res Publica – au susținut o serie de intervenții în spațiul public, pentru activarea 
Parcului Feroviarilor din Cluj, la vremea aceea, un spațiu urban abandonat. 
Artiștii în rezidență veneau din România, Polonia, Croația și Spania, practicile 
lor acoperind zona dansului, artelor vizuale, teatrului, artei media și intervenției 
culturale.” (vezi interviu Rarița Zbranca, manager cultural, în anexă). 

Centrul Național al Dansului București este poate singura instituție din zona 
artelor spectacolului care sprijină în mod constant derularea programelor de 
rezidență. În perioada 2012-2018 a derulat programul de rezidență RAP la Cluj-
Napoca în parteneriat cu Asociația Colectiv A și Fabrica de Pensule, iar în 2019 a 
demarat un nou program de rezidențe REEDANS dedicat coregrafilor din Europa 
de Est (vezi interviu cu echipa CNDB, în anexă). 
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Create în 2014, Rezidențele FILIT sunt în prezent singurele rezidențe oferite 
unor traducători confirmați de literatură română de către Muzeul Național al 
Literaturii Române din Iași. Șase traducători beneficiază de o rezidență la Iași 
în care se asigură cazarea timp de o lună, transportul internațional si o sumă 
forfetară de 2000 lei net. Un alt nou format a fost lansat în 2015 – atelierele 
FILIT pentru traducători de literatură română organizat în parteneriat cu 
Memorialul Ipotești din Iași. În cadrul acestui program 15 traducători (debutanți 
sau confirmați) beneficiază de cazare timp de 10 zile (anual în septembrie) la 
Ipotești și de o sumă forfetară 1500 lei net. (vezi interviu Monica Salvan de la 
MNLR Iași, în anexă).

Un nou program de rezidență, dedicat memoriei Gabriela Tudor, a fost lansat 
în 2019 cu sprijinul AFCN, de Fundația Gabriela Tudor. În cadrul programului 
sunt organizate anual rezidențe în România și în Portugalia, primele rezidențe 
fiind organizate la Bacău în parteneriat cu Centrul de Cultură „George Apostu” 
și la Lisabona în parteneriat cu Asociația Forum Dança. 

Pentru a oferi o mai bună imagine a programelor de rezidență am încercat să 
realizăm în continuare o scurtă cronologie a rezidențelor demarate începând 
cu anii 1990, o selecție subiectivă și fără pretenții de exhaustivitate, bazată pe 
cercetare, discuții și puținele informații disponibile în spațiul online. 
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Ciprian Ciuclea | fotografii si video performance din proiectul Apparent Silence dezvoltat în cadrul unei 
rezidențe la Monzaraz si Evora, Portugalia (2011-2014)
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1998 | Fundația Proiect DCM (acum Fundația Gabriela Tudor) lansează 
programul de rezidențe REZI-DANS, prin care în perioada 1998-2003 sunt 
oferite rezidențe la București coregrafilor Karine Ponties (1998), SILENDA 
(1999), Eduard Gabia și Manuel Pelmuș (2001-2003). 

2004-2005 | Terrains Fertiles – Proiectul de cooperare europeană Terrains 
Fertiles inițiat de coregrafii Joel Borges, Anita Kaya și Cosmin Manolescu este 
co-organizat de ArCuB, co-finanțat de Uniunea Europeană și oferă rezidențe 
coregrafilor români Carmen Coțofană, Cătălin Gubandru, Ion Dumitrescu la 
București, Viena și Paris cu durata de 3-4 săptămâni. 

2006-2007 | Programul european de creație artistică Migrant Body  
co-organizat de Fundația Proiect DCM și co-finanțat de Uniunea Europeană, 
prin care sunt organizate rezidențe de cercetare și producție la București, 
Veneția, Liverpool, Dartington și Tallinn.
https://vimeo.com/212967097

2006-2008 | Programul Cultural Elvețian în parteneriat cu Centrul de Cultură 
Arcuș, Centrul de Cultură „George Apostu”, Muzeul George Enescu din Sinaia 
și Centrul de Cultură din Tescani lansează programul de cooperare și rezidență 
internațional ArtistNe(s)t la Arcuș (teatru), Bacău (dans), Sinaia (arte vizuale), 
Tescani (literatură). 

2006-2012 | Institutul Cultural Român Londra lansează în 2006 programul 
de rezidențe Attic Arts. Anual 2-3 artiști români sunt invitați la Londra pentru 
o lună pentru a realiza diverse proiecte culturale. Ultima rezidență are loc 
în 2012 cu participarea artiștilor Bogdan Georgescu, Raluca Dună, Arcadie 
Rusu și Ştefan Rusu.
http://www.icr-london.co.uk/article/castigatorii-rezidentei-attic-arts-2012.html

2006-2008 | Institutul Cultural Român Paris lansează un program de rezidențe 
la Paris care însă încetează în 2009. 
https://www.icr.ro/roma/rezidente-de-creatie-la-icr-paris

2008-2013 | Asociația 4Culture lansează un program de rezidențe în cadrul 
proiectului european Jardin d’Europe co-finanțat de Uniunea Europeană, prin 
care artiști români participă la programul de formare profesională DanceWeb 
din cadrul festivalului ImpulsTanz din Viena și beneficiază de rezidențe la 
Stockholm, Montepellier sau Bruxelles. 
www.4culture.ro

https://vimeo.com/212967097
http://www.icr-london.co.uk/article/castigatorii-rezidentei-attic-arts-2012.html
https://www.icr.ro/roma/rezidente-de-creatie-la-icr-paris
http://www.4culture.ro
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2009 | Fundația Gabriela Tudor, Muzeul Național „George Enescu” și Centrul 
de Cultură „George Apostu” din Bacău creează Asociația ArtistN(e)st – Rețeaua 
Centrelor de Rezidență Artistică, care duce mai departe rezidențele ArtistNe(s)t 
într-un format interdisciplinar.

2010-2019 | Artistul Tudor Bratu lansează la București programul de rezidențe 
Bucharest AIR destinat artiștilor străini din domeniile artelor vizuale, new 
media, performance, instalații și intervenții în spații publice 
Anual sunt oferite maxim 6 rezidențe cu o durată de 1-3 luni 
Taxa de rezidență este între 800-1300 de Euro, iar selecția artiștilor se face 
anual pe baza unui apel lansat public pe site-ul programului.
https://www.bucharestair.com/

2011 | Fundația AltArt organizează o rezidență la Cluj-Napoca în cadrul 
programului european REMAKE
http://altart.org/proiecte/remake-new-perspectives-on-media-art-in-
collaborative-environments/?lang=en

2011-2012 | Institutul Cultural Român Londra lanseză un program de 
rezidențe în diplomație culturală 
https://www.icr.ro/praga/concurs-icr-londra-acorda-trei-rezidente-in-
diplomatie-culturala

2011-2015 | EMOTIONAL – proiect european de mobilitate si creație artistică 
inițiat de Fundația Gabriela Tudor (lider de proiect) organizat în parteneriat cu 
Dance Ireland, Dublin Dance Festival, Dance House Limassol, body>data>space 
(UK), Asociația Coregrafilor Profesioniști din Letonia, Centrul de Cultură 
George Apostu, Fabrica do Movimentos, Centre de Creation Chorégraphique 
3-CL Luxembourg, co-finanțat de Uniunea Europeană, rezidențe la București, 
Bacău, Dublin, Limerick, Limassol, Luxemburg, Porto, Riga, Tescani.  
www.e-motional.eu | www.dans.ro

2012-2014 | ZonaD – studio Paradis Serial inițiat de Ștefania Ferchedău 
și Cosmin Manolescu, administrat de Fundația Gabriela Tudor, deschide un 
program de rezidente pentru artiști și manageri culturali oferind spațiu de 
lucru și susținere financiară pentru un număr de 2-3 proiecte/an.
https://vimeo.com/62874528

2013-2019 | Asociația 4Culture continuă programul de rezidențe în cadrul 
programului de cooperare europeană Long Life Burning co-finanțat de 

https://www.bucharestair.com/
http://altart.org/proiecte/remake-new-perspectives-on-media-art-in-collaborative-environments/?lang=en
http://altart.org/proiecte/remake-new-perspectives-on-media-art-in-collaborative-environments/?lang=en
https://www.icr.ro/praga/concurs-icr-londra-acorda-trei-rezidente-in-diplomatie-culturala
https://www.icr.ro/praga/concurs-icr-londra-acorda-trei-rezidente-in-diplomatie-culturala
http://www.e-motional.eu
http://www.dans.ro
https://vimeo.com/62874528
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Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă prin care o serie de artiști 
români beneficiază de rezidențe în străinătate, iar artiști străini sunt invitați la 
București. 
http://www.4culture.ro

2013-2018 | Centrul Național al Dansului București în parteneriat cu Fabrica 
de Pensule lansează Programul de rezidențe RAP la Fabrica de Pensule din 
Cluj-Napoca 
https://www.cndb.ro/cursuri/cursuri-rap-rezidente-ateliere-public-
management-de-proiect-mediere-si-comunicare

2014-2019 | Muzeul Literaturii din Iași lansează programul de rezidențe FILIT 
pentru traducători străini. 
http://www.filit-iasi.ro

2015-2019 | Fundația Art Encounters dezvoltă un program anual de rezidențe 
pentru artiștii din zona artelor vizuale la Timișoara în conexiune cu Bienala Art 
Encouters. 
http://fundatia.artencounters.ro/rezidente/programul-de-rezidente-art-
encounters/
 

2015 | Fundația METACULT lansează programul de rezidențe de creație 
audiovizuală la Slon
http://www.metacinema.ro

2016-2019 | Centrul de Teatru Educațional Replika dezvoltă programul de 
rezidențe RAR 
http://centrulreplika.com

2016-2017 | Fundatia AltArt lansează programul de rezidențe pentru artă 
în spațiul public în cadrul proiectului ARTIZEN și în cadrul proiectului Ars 
Publica.Res Publica
http://altart.org/proiecte/artizen/
http://altart.org/proiecte/ars-publica-res-publica/ 

2016 | Administrația Fondului Cultural Național lansează primul său program 
de finanțare pentru rezidențe de creație. 
https://www.afcn.ro/media/Reziden_e%20de%20crea_ie%20site%20
2016_5.pdf

http://www.4culture.ro
https://www.cndb.ro/cursuri/cursuri-rap-rezidente-ateliere-public-management-de-proiect-mediere-si-comunicare
https://www.cndb.ro/cursuri/cursuri-rap-rezidente-ateliere-public-management-de-proiect-mediere-si-comunicare
http://www.filit-iasi.ro
http://fundatia.artencounters.ro/rezidente/programul-de-rezidente-art-encounters/
http://fundatia.artencounters.ro/rezidente/programul-de-rezidente-art-encounters/
http://www.metacinema.ro
http://centrulreplika.com
http://altart.org/proiecte/artizen/
http://altart.org/proiecte/ars-publica-res-publica/
https://www.afcn.ro/media/Reziden_e%20de%20crea_ie%20site%202016_5.pdf
https://www.afcn.ro/media/Reziden_e%20de%20crea_ie%20site%202016_5.pdf
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2016 -2019 | Asociația ElectroPutere lansează programul de rezidențe AIR la 
Craiova și București.

2016-2019 | Asociația Reactor din Cluj lansează programul de rezidențe 
teatrale Fresh Start și rezidențe de scriere dramatică Drama 5. Rezidențele 
sunt organizate la spațiul Reactor din Cluj sunt co-finanțate de AFCN. 
https://reactor-cluj.com

2017 | Maria Morar și Asociația Acasă la Hundorf lansează la Viișoara 
programul anual de rezidențe rurale Acasă la Hundorf.
www.acasalahundorf.ro

2017-2019 | Artista vizuală Alina Teodorescu (care locuiește 
la Londra) lansează în 2017 programul de rezidență de artă 
contemporană și muzică experimentală In Context de la Slănic Moldova.   
https://www.incontext.art

2017-2018 | Muzeul Național de Artă Contemporană lansează programul de 
rezidențe curatoriale Reconstructing MNAC.
www.mnac.ro

2018-2019 | Asociația ADO lansează Școala de teatru Politic, un nou program 
de rezidențe pentru studenți, masteranzi și absolvenți din ultimii ani ai secțiilor 
facultăților de teatru din întreaga țară. Rezidența se finalizează cu producția 
unui spectacol care este prezentat ulterior într-un turneu.
https://orgado.wordpress.com

2019 | Centrul Național al Dansului București lansează programul de 
rezidențe REEDANS cu sprijinul financiar oferit de AFCN și oferă 2 rezidențe la 
Paris artistelor coregrafe Andreea Novac și Simona Deaconescu la Briqueterie 
CDCN du Val de Marne Paris în cadrul Sezonului România – Franța 2019.
www.cndb.ro/spectacole/reedans-4-elena-vertegel-maeva-lambert-free-event

2019 | Fundația Gabriela Tudor în parteneriat cu Centrul de Cultură George 
Apostu din Bacău și Forum Dança din Lisabona lansează programul de 
rezidențe Gabriela Tudor cu sprijinul financiar oferit de AFCN 
https://dans.ro/rezidentele-europene-gabriela-tudor-2019/

https://reactor-cluj.com
http://www.acasalahundorf.ro
https://www.incontext.art/
http://www.mnac.ro
https://orgado.wordpress.com
https://www.cndb.ro/spectacole/reedans-4-elena-vertegel-maeva-lambert-free-event
https://dans.ro/rezidentele-europene-gabriela-tudor-2019/
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Cristina Lilienfeld, Răzvan Cosmin Țupa și Cosmin Manolescu  
la începutul rezidenței Gabriela Tudor 2019 din Lisabona 

poza de Silvia Grădinaru (septembrie 2019)
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 „Artiștii care participă la programele de rezidență construiesc punți 
între țări și culturi care contribuie la diversitatea culturală. Teritoriile 
artiștilor sunt un adjuvant neprețuit al schimburilor culturale pe termen 
scurt, deoarece permit artiștilor să dezvolte o înțelegere mai profundă 
a societăților și culturilor lor gazdă. În același timp, ele creează 
oportunități pentru a oferi perspective asupra contextului cultural 
fiecărui artist participant. În consecință, schimbul artistic și cultural 
și cooperarea prin programe de rezidență pot spori înțelegerea între 
țări și culturi. Toate acestea sunt deosebit de importante în perioadele 
de tensiune politică și economică și atunci când opinia și atitudinea 
opiniei publice din Europa manifestă semne de intoleranță culturală.”
(fragment din documentul european “Policy Handbook on Artists’ 
Residencies”)

Analiza rezultatelor cercetării, realizată pe baza unui chestionar de percepție1, 
dar și a unor interviuri cu diferiți artiști și operatori culturali care derulează 
programe de rezidență (vezi anexe), identifică o tendință de dezvoltare a 
programelor de rezidență în România, dar și o serie de probleme cauzate 
în special de lipsa resurselor și de modul deficitar în care rezidențele sunt 
asimilate/înțelese de artiști și operatorii culturali. 

Deși trendul de dezvoltare este datorat cu prioritate proiectelor de colaborare 
europeană și internațională derulate de operatori culturali privați, dar 
și sprijinului financiar nerambursabil oferit de AFCN începând cu 2016, 
rezidențele artistice sunt încă o practică artistică puțin înțeleasă în România. 
Principalele probleme pentru care rezidențele sunt în continuare la început 
de drum sunt legate pe de o parte de sub-finanțarea cronică a sectorului 
cultural, lipsa unei politici publice culturale și a unei legislații care să încurajeze 
în mod oficial dezvoltarea pe termen lung a activităților de rezidență artistică, 
dar și de lipsa spațiilor de lucru sau de cazare gratuite sau care ar putea fi 
puse la dispoziție de administrațiile locale. De exemplu în Franța, Bulgaria, 
Suedia, Portugalia și alte multe țări primăriile orașelor subvenționează direct 
costurile de cazare pentru artiștii invitați în programe de rezidență, iar în unele 
cazuri există clădiri special amenajate, care permit derularea programelor 
de rezidență pe termen de 3-6 luni. De altfel, așa cum am văzut în partea 
introductivă, directiva din 2006 lansată de Ministerul Culturii din Franța în 
direcția dezvoltării a trei programe de rezidență la nivel național a implusionat  
 
1 https://forms.gle/DN6YJkXuDyFvLkQA9

https://forms.gle/DN6YJkXuDyFvLkQA9
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în mod real dezvoltarea programele de rezidență franceze, acestea bucurându-se 
în prezent de o dezvoltare importantă la nivelul tuturor instituțiilor publice de 
cultură (teatre, centre coregrafice, instituții muzicale, muzee), dar chiar și la 
nivelul administrațiilor locale, primăriilor sau departamentelor. 

A. Chestionar de percepție

Chestionarul care a stat la baza cercetării a fost completat de 17 persoane 
de sex feminin și 5 persoane de sex masculin, din care 12 artiști (coregrafi, 
compozitori, poeți, regizori de teatru) și 10 manageri culturali/directori de 
organizație culturală/pedagogi/responsabili relații internaționale. Rata de 
răspuns este relativ mică, sub 50%, ținând cont că au fost trimise invitații de 
completare a chestionarului la peste 60 de persoane și organizații. 

Din numărul total de 22 de repondenți - 45 % (10 răspunsuri) menționează 
că au organizat programe de rezidență, 45 % (10 persoane) doar au participat 
la programe de rezidență, în timp ce o persoană intenționează să lanseze în 
viitor un nou program de rezidență, iar o persoană a depus de 2 ori cereri de 
finanțare pentru rezidențe fără succes. 

Din cei 10 respondenți care au organizat programe de rezidență 5 persoane sunt 
active în zona artelor spectacolului (dans, teatru, muzică), 2 persoane în zona 
artelor vizuale, 2 persoane în zona curatoriatului și a managementului cultural, 
iar 4 dezvoltă rezidențe multi-disciplinare. Primele rezidențe menționate de 
respondenți au fost organizate în 2011, iar ultimul program de rezidențe va fi 
demarat în România în mai 2020. 
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Tipul de rezidență implementat este într-o proporție importantă 38 % (5 
răspunsuri) de producție artistică (se finalizează cu un produs cultural), doar 
2 fiind de cercetare artistică și 2 de colaborare artistică, în timp ce o persoană 
menționează că tipul de rezidențe acoperă toate cele 3 variante propuse. Acest 
lucru este rezultatul probabil direct al sistemului de finanțare actual propus de 
AFCN care prioritizează rezidențele de creație artistică. 

Chestionarul relevă de asemenea faptul că activitățile de rezidență sunt 
percepute ca extrem de necesare și foarte importante de un procent de 
91%, în timp ce doar 9% (2 persoane) le consideră importante.
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La întrebarea „Cum apreciați programele de rezidență din țară existente în 
prezent” repondenții răspund foarte bine doar într-un procent foarte mic 9% (2 
persoane), în timp ce 27,3% (6 persoane) apreciază că rezidențele merg bine, 
un procent important 59,1 % (13 persoane) cred că situația actuală este OK, 
în timp ce doar doar o singură persoană apreciază negativ situația. Credem că 
această interpretare este parțial subiectivă și este determinată pe de o parte 
de faptul că o bună parte din persoanele căre răspund au participat într-un 
procent important de 52,9% la 3 sau mai multe rezidențe artistice, în timp ce 
29,4% (5 persoane) la 2 rezidențe artistice, 17,6 % la o singură rezidență, dar 
și de faptul că rezidențele sunt văzute pozitiv în raport cu criza generalizată 
a sectorului cultural din 2019. Trebuie menționat totuși că un număr de 5 
persoane (29,4 %) dintre repondenți n-au participat până în prezent la nici o 
rezidență. 

Printre programele de rezidență derulate în prezent sunt mentionate 
programele TMCULT la Timișoara, Icon Arts Composer, CoNNecT_Residency, 
Impex Rezidențe Artistice la Cluj-Napoca, Școala de Teatru Politic la București, 
Școala de-Acasă la Hundorf, ArC Bucharest, programele REMAKE, ARTIZEN, 
Ars Publica.Res Publica realizate de Fundația AltArt la Cluj-Napoca, Rezidențe 
și Ateliere FILIT pentru traducători de literatură română organizate la Iași. 

Printre inițiatorii de rezidențe din România sunt menționate organizațiile 
Reactor de Creație și Experiement din Cluj Napoca, Fundația Gabriela Tudor 
& EMOTIONAL, Asociația ArtistNe(s)t în parteneriat cu Centrul de Cultură 
George Apostu din Bacău și Muzeul Național George Enescu, Centrul Național 
al Dansului București, ARPAS Asociația Română pentru Promovarea Artelor 
Spectacolului, WASP Artlink & Asociația 4 Culture, Centrul National al Dansului 
Bucuresti, Life Long Burning/ Jardin d'Europe, Colectiv A, Federația Fabrica de 
Pensule, Universitatea Națională de Muzică București, Centrul Replika. 

Printre organizatorii de rezidențe în străinătate sunt menționați Node 
Curatorial Center Berlin, Centre Choregraphique Trois CL din Luxemburg, 
Camp - International Festival For Visual Music – Stuttgart, The International 
Music Institute Darmstadt, Cleveland Foundation (USA), Zigggurat Project, 
Aarhus 2017, Nomad Dance Academy Slovenia, Small House Production; 
Shift- platforma de dans cotemporan Platf, Battery Dance Studios New York, 
Forum Dança Lisabona, TeatrInGestAzione, La Briqueterie Paris (Val-de-Marne 
Choreographic Development Centre), COORPI, Lavanderia e Vapore, Festival 
Junger Kunstler Bayreuth, Belluard Festival. 
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Finanțatorii programelor de rezidență în România sunt identificați drept 
Administrația Fondului Cultural Național (într-un procent de 50% - 6 
răspunsuri), fonduri locale de la primării și consilii locale (16,6 % – 2 răspunsuri) 
și într-un procent foarte mic de Ministerul Culturii (8,3% - 1 răspuns), Institutul 
Cultural Român (8,3% - 1 răspuns), Europa Creativă (8,3 % - 1 răspuns). Doar 2 
dintre programele de rezidență inițiate de repondenți funcționează cu fonduri 
proprii.
 

Rezidențele organizate oferă în general onorarii artistice și spații de lucru 
gratuit (23,5% - 4 răspunsuri), buget de producție și suport artistic (17,6 
% - 3 răspunsuri), spații de cazare gratuite (11,8% - 2 răspunsuri) și într-un 
procent foarte mic diurnă (un singur răspuns). Acest ultim lucru este cauzat 
de nivelul foarte mic de diurnă oficial în România (17 lei), care este insuficient 
pentru a acoperi necesarul zilnic al artiștilor aflați în rezidență, care în cele mai 
multe cazuri nu beneficiază de acces la bucătarie, situație care duce ca uneori 
onorariile artistice să fie folosite în principal pentru a acoperi costurile de masă 
ale artistului pe durata rezidenței. 
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În general durata rezidențelor la care au participat repondenții au fost de trei 
săptămâni (31,6% - 6 răspunsuri) și o lună (31,6% - 6 răspunsuri), trei sau mai 
multe luni (21,1 – 4 răspunsuri), în timp ce o săptămână este menționat de un 
singur repondent (10,5%). 

La întrebarea „Cât de importante sunt în activitatea dvs. programele de rezidență 
artistică pe o scară de la 1-5 (5 extrem de necesare - 1 deloc importante), 15 
repondenți (68,2%) răspund cu extrem de necesare, iar 5 repondenți (22,7%) ca 
foarte importante, în timp de 2 persoane ca importante (9,1 %). 
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Programele de rezidență-burse în străinătate derulate de Institutul Cultural 
Român nu sunt deloc cunoscute de repondenți (77,3 % respectiv 17 răspunsuri), 
sunt apreciate negativ de 13,6% (3 răspunsuri), în timp ce o singură persoană 
apreciază OK sau foarte bine. Acest lucru este un rezultat direct al lipsei de 
promovare a acestor programe la nivelul sectorului cultural, dar și imaginii 
negative instituționale acumulate în timp, după închiderea programelor de 
rezidență de la Paris și Londra în 2013, și lipsei de viziune a echipelor de 
management care au condus instituția după anul 2014. 

La capitolul IV final al chestionarului dedicat propunerilor și perspectivelor de 
dezvoltare pentru programele de rezidență repondenții consideră că durata 
ideală a unei rezidențe artistice ar trebui să fie de minim o lună într-un 
procent de 40,9% (9 persoane), 27,3% (6 persoane) consideră că durata 
normală a unei rezidențe ar trebuie să fie 3 săptămâni, în timp ce doar 13,6% 
(3 persoane) cred că durata unei rezidențe ar trebui să fie de 2 săptămâni. 
Trebuie remarcat faptul că la polul opus doar 18,2 % (4 persoane) apreciază 
că durata ar trebui să fie mai mare, 2-3 luni, această situație fiind oarecum 
normală având în vedere problemele dificile cu care se confruntă în prezent 
sectorul cultural. 

Conform opiniilor celor au răspuns la întrebări, în general programele 
de rezidență ar trebui să ofere obligatoriu cazare gratuită - 86% (19 
persoane); spațiu de lucru și echipamente - 82 % (18 persoane), buget 
pentru cercetare și/sau producție - 78 % (17 persoane), onorariu artistic 
(73 % - 16 persoane), coach artistic - 45,5 % (10 persoane), în timp ce 2 
persoane consideră toate aceastea sau o combinație între ele. 

Toate persoanele care au răspuns la chestionar consideră într-un procent 
de 100 % că bugetul Administrației Fondului Cultural Național dedicat 
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ariei rezidențelor de creație este insuficient și sunt de acord cu ideea că 
această arie trebuie să fie inclusă în ambele apeluri de proiecte organizate 
anual, iar sumele dedicate acestei linii de finanțare ar trebui să crească. 60 
% dintre repondenți consideră că suma ar trebui să crească între 1.500.000 
și 2.000.000 lei pe fiecare apel de proiecte. 

 
La fel, în procent de 100%, toate persoanele care au completat chestionarul 
consideră foarte important ca Ministerul Culturii ar trebui să demareze un 
program național dedicat rezidențelor artistice sau să sprijine financiar 
organizarea lor, precum și necesitatea ca Institutul Cultural Român să 
relanseze de urgență programele sale de rezidență în străinatate prin 
intermediul celor 18 filiale din Europa, America și Asia. De asemenea este 
identificată ca prioritar într-un procent de 100 % ca programul Timișoara – 
Capitala Europeană a Culturii 2021 să includă o componentă de rezidențe 
artistice deschisă artișilor români și europeni. 

În același timp, un număr important de persoane într-un procent de 90 % 
(20 persoane) consideră că Primăriile, Consiliile Județene și Consiliile locale 
prin instituțiile culturale aflate în administrarea lor ar trebui să sprijine 
financiar și logistic derularea programelor de rezidență în România, în timp 
ce o persoană (4.5%) face o mențiune legată de program, iar o persoană 
menționează că rezidențele contribuie la dezvoltarea comunităților locale. 

La ultima întrebare referitoare la tipul de rezidență ideal, deși foarte diferite, 
răspunsurile converg: 
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• Rezidența ideală ar trebui să poată oferi un pachet complet - condiții de 
lucru, cazare, onorariu artistic, buget pentru cercetare/producție, coaching, 
care să permită participanților realizarea, într-un timp relativ scurt, a unor 
producții sustenabile, repetabile în alte contexte (prezentare in concerte, 
festivaluri). La fel de importantă precum creația în sine a unei noi opere, 
este viața pe care aceasta o primește după ce a fost definitivată. Așadar, în 
urma rezidenței ar fi ideal sa rezulte un produs care să pornească, din start, 
cu o minimă șansă de a fi prezentat, de a fi cunoscut publicului.

• Avem nevoie de rezidențe pe termen relativ lung 1-3 luni cu un program 
în paralel în care să fie implicați artiștii invitați, mentori și comunitatea 
locală, în programe derulate de instituții culturale în care beneficiarii direcți 
să fie selectați pe baza unui apel pentru proiecte, dacă se poate la nivel 
internațional.

• Rezidențele trebuie să asigure spațiu de lucru și spațiu de odihnă, buget 
minimal de producție (în funcție de natura proiectului), mic buget de 
supraviețuire, spațiu de networking și facilitarea networking-ului, feedback 
pe proces. Având în vedere situația socio-economică a majorității artiștilor, 
cred că o rezidență înseamnă un safe spot în care se pot concentra doar pe 
creație. 

• Apel pentru proiecte ORIGINALE; asigurare condiții de lucru în afara 
localitații de domiciliu a rezidentului: cazare, buget de producție, diurnă; 
asigurare spațiu și context de prezentare publică la finalul rezidenței 

• Avem nevoie de rezidențe artistice care să integreze artiști din mai multe 
domenii.

• Susținerea necesității existenței și derulării coerente a rezidențelor artistice, 
rezidențe care, în timp, pot funcționa atât ca laboratoare de creație, cât și 
ca spații de coagulare a artiștilor ce pot genera tendințe artistice. Totodată 
- în condițiile în care rezidențele se desfășoară în spații rurale, acestea pot 
avea o contribuție semnificativă la revitalizarea acestora.

• În afara lucrurilor obligatorii - acoperire nevoi de bază, spații, buget, 
onorariu, resurse, mentorship -, ar fi ideal să se desfășoare într-o locație 
care să permită dezvoltarea comunității locale, să aibă în vedere conectarea 
cu diferite resurse locale, cu posibilitatea de networking și accesul la 
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instituții/resurse conexe temei proiectului artistic propus. Ar fi relevantă 
segmentarea unei rezidențe în două perioade cu o distanță de timp - 
respectiv o perioadă de cercetare și una de producție, deoarece timpul 
este una din resursele insuficient alocate în procesul de creație, în sensul 
că accentul este orientat spre un produs de cele mai multe ori și mai puțin 
pe conștientizarea contextului creativ și a nevoilor creatorului în raport cu 
nevoile consumatorilor (e importantă aici și definirea consumatorului).

• În literatură, scriitorii sau traducătorii în rezidență ar trebui să aibă condiții 
bune de lucru (acces la biblioteci, wi-fi etc), cazare gratuită, onorariu pentru 
munca prestată, posibilitatea unor întâlniri cu publicul, dar și cu profesioniști 
din domeniu (editori, traducători, librari).

Este important de menționat totuși că în practica artistică din România, în 
unele cazuri, unii operatori culturali români își percep eronat programele ca 
fiind de rezidență artistică, deși ele în esență sunt fie programe de mobilitate 
de scurtă durată (7-10 zile) prin care diverși curatori/artiști sunt invitați să 
ia contact cu scena artistică din România, fie programe strict de dezvoltare 
profesională. Dacă ne uităm cu atenție la scopul acestor proiecte și activitățile 
implementate, putem observa ca acestea nu sunt strict legate de producția 
unei creații artistice, dezvoltarea unui proiect de cerctare artistică sau lucrul 
cu comunitățile locale, fiind în realitate niște oportunități de mobilitate și 
dezvoltare personală. Există și o altă tendință de camuflare a unor proiecte de 
producție artistică sub forma unor rezidențe de creație, lucru cauzat de lipsa 
resurselor financiare aflate la dispoziția artiștilor și operatorilor culturali. 

De asemenea, din cauza aceluiași context economic deficitar, de regulă 
rezidențele oferite în România oferă susținere doar unui artist sau unei echipe 
foarte mici, ceea ce poate face dificilă dezvoltarea unora din proiectele propuse 
– „Principala problemă pe care o întâlnesc atunci când plec într-o rezidență este 
faptul că organizatorii se așteaptă ca cel sau cea care coregrafiază să și performeze, 
ori în cazul meu nu este așa. Mi-aș dori ca organizatorii să-nțeleagă faptul ca 
unii dintre noi preferăm să lucrăm în echipă și să includă posibilitatea lucrului cu 
dansatori din comunitatea în care are loc rezidența.” – menționează unul din 
artiștii repondenți. 
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B. Analiza interviurilor

În cea de-a doua parte a cercetării noastre am adresat o serie de întrebări 
artiștilor Andreea Novac (coregrafă și performer), Ciprian Ciuclea (artist vizual), 
Alina Teodorescu (inițiatoarea programului de rezidență In Context de la Slănic 
Moldova), arhitectei Raluca Munteanu (Fundația ProPatrimoniu), Mariei Morar 
(inițiatoarea programului de rezidența rurală Școala d-Acasă din satul Viișoara), 
managerului cultural Rarița Zbranca de la Cluj, echipei Centrul Național al 
Dansului București, Monicăi Salvan (administratoarea programului de rezidențe 
pentru traducători și ateliere FILIT de la Iași). Răspunsurile lor (care pot fi citite 
integral în anexa acestui studiu) relevă o serie de lucruri importante. 

a) În primul rând beneficiile oferite de programele de rezidență (așa cum sunt 
menționate și de documentul european prezentat în introducere) sunt multiple 
și extrem de benefice atât pentru artiști cât și sectorul cultural în general, 
contribuind deopotrivă la revitalizarea orașelor/zonelor în care sunt inițiate. 

• Rezidențele contribuie la revitalizarea potențialul geografic și turistic 
al stațiunii Slănic Moldova, redinamizează social și cultural orașul prin 
schimburi artistice de durată, prin suscitarea interesului comunității locale 
pentru arta contemporană și prin dezvoltarea creativității în școlile din 
regiune, concepte noi pentru regiune. (Alina Teodorescu)

• Tinerii se cunosc între ei, stabilesc legături și rămân în contact și după ce se 
termină rezidența și etapele ulterioare acesteia. Le place rezidența „pe cont 
propriu” – perioada în care sunt doar ei, când își fixează singuri programul, 
regulile de conviețuire, schimbă idei, află noutăți și lucrează liberi. Libertatea 
rezidenței, dublată de responsabilitățile pe care tinerii trebuie să și le asume 
sunt percepute pozitiv de către toți participanții. (Maria Morar)

• Cred că rezidențele internaționale responsabilizează și dezvoltă artiștii, 
pentru că îi confruntă cu ei și cu alții. Iar confruntările acestea ne sunt 
foarte utile și pentru a nu deveni comozi și pentru a ne poziționa într-un 
context mai larg. (Andreea Novac)

• Traducătorii care beneficiază de rezidențe transpun în diferite limbi străine 
clasici ai literaturii române, care altfel ar rămâne într-un con de umbră, fiind 
foarte greu de promovat azi pe piața de carte internațională. Traducătorii 
spun adesea că se simt recunoscuți și recompensați atunci când participă 
la unul din programele FILIT. (Monica Salvan)
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• Programul de rezidențe a creat oportunitatea dezvoltării unui mediu de 
practică și reflecție în domeniul artei performative contemporane din 
România, a unui spațiu dedicat cercetării și experimentului. (...) Programul 
a creat totodată și un context interdisciplinar de transfer de cunoaștere, 
punând în conexiune artiști și medii culturale diferite și a favorizat 
mobilitatea artistică, circulația de idei și producții artistice, contribuind la 
procesul de dezvoltare a artiștilor și la apariția mai multor producții de dans 
contemporan. (echipa CNDB)

• Proiectele realizate în cadrul rezidențelor cred că au avut impact în 
comunitatea locală, mai ales acelea care au adus intervenții (semi)
permanente în spațiul public. Pentru noi a fost important să creăm 
contextul acesta, ca o pagină goală, pe care artiștii invitați să poată aduce 
ceva nou, într-un demers diferit decât cel solitar, de atelier, beneficiind 
în același timp de asistență și buget pentru producție. (Rarița Zbranca) 

• Am spus întotdeauna că pentru o piesă nouă eu am nevoie de cel puțin o 
rezidență în afara Bucureștiului. Cu alte cuvinte am nevoie să mă desprind 
din rutina de zi cu zi și să mă transport în alt spațiu (mental și fizic), în 
care să mă pot concentra într-un singur sens. Toate rezidențele în care am 
fost până acum au reprezentat începutul sau finalul unui proiect artistic și 
întotdeauna s-au concretizat într-un spectacol. (Andreea Novac) 

b) Infrastructura culturală în România este precară, lipsesc resursele și 
fondurile necesare, iar legislația actuală nu oferă șanse de dezvoltare reale 
pentru rezidențele artistice. În acest sens persoanele interviate menționează:

• Sectorului cultural, cadrului în care această scenă se desfășoară, îi lipsesc 
însă în mod acut mijloacele de sprijin și stabilitate pentru a propune un 
program de rezidență cu continuitate. (Rarița Zbranca)

• Lipsește în primul rând o legislație adecvată pentru încurajarea entităților 
independente să dezvolte astfel de rezidențe. O lege a finanțării inteligente 
a ONG-urilor este extrem de necesară. (Ciprian Ciuclea) 

• Cred că îi lipsesc resursele, constanța, uneori gândul și alteori artiștii. 
(Andreea Novac)

• Fonduri. (Maria Morar)
• Contextul local nu dispune în acest moment de infrastructura necesară 

pentru a asigura condițiile optime pentru programe de rezidență la nivel 
internațional. Cu mici excepții, cele câteva structuri existente dețin spații 
care oricum sunt insuficiente pentru artiștii locali, iar cele mai multe nu 
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dispun nici de resursele financiare prin care să deruleze astfel de programe. 
În plus, precarizarea din ce în ce mai accentuată a scenei locale conduce la 
prioritizarea proiectelor proprii și mai puțin a celor care să ofere rezidențe 
artiștilor din alte țări. (CNDB) 

În ceea ce privește continuarea programelor de rezidență, care desigur este 
importantă și vitală în pentru dezvoltarea sectorului cultural din România, 
răspunsurile sunt diverse și țin de importanța și de datele fiecărui artist/
operator cultural intervievat:

• Din punctul meu de vedere, dacă aș putea trăi din rezidență în rezidență aș 
fi mai mult decat fericită. Cam 4 pe an, de câte o lună fiecare. (Andreea 
Novac)

• În varianta ideală – continuând și dezvoltându-se în alte proiecte, suport, 
care să ajute oamenii locului, pe cei tineri mai ales, să-și lărgească orizontul 
și să se dezvolte (Maria Morar)

• Vom continua pe termen lung cu invitarea în fiecare an a unei țări dintre 
cele foarte diferite de România. Vrem sa creăm la Slănic un laborator de 
experimentare creativă pentru Moldova și pentru țară în raport cu restul 
lumii - reper internațional în cultura contemporană, generator de turism 
cultural, promotor al valorilor noastre în lume și nucleu de informare despre 
criza ecologică, prin arta și știință ca unelte complementare de explorare a 
lumii (Alina Teodorescu)

• M-am bucurat enorm când a apărut linia de finanțare AFCN și deocamdată 
este cam singura sursă care poate dezvolta acest domeniu. Ar fi de testat 
și discutat în ce măsură și OAR prin timbrul de arhitectură ar putea gândi o 
astfel de linie. (Raluca Munteanu)

• Programele conexe vor continua odată cu FILIT, ele depind în mare măsură 
de mica echipă care însuflețește festivalul. Credem că FILIT va continua în 
bune condiții, pentru că aduce un mare capital de imagine Iașului și mult 
dinamism în rețeaua muzeală a MNLR Iași. (Monica Salvan)

• Urmare a pierderii spațiilor în care organizațiile fondatoare își derulau 
activitățile în cadrul Fabricii de Pensule din Cluj-Napoca suntem la rândul 
nostru puși în situația de a pierde spațiul în care derulăm programul de 
rezidențe. Ca urmare, în funcție de resursele bugetare care vor fi alocate de 
către Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru anul 2020 vom lua 
în considerare un alt spațiu, cel mai probabil în alt oraș. În acest moment 
suntem în procesul de identificare a noi soluții și oportunități pentru 
continuarea programului. (CNDB)
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La ultima întrebare care a fost pusă tuturor celor 8 persoane care au acceptat 
interviul – oferă 3 sfaturi simple pentru organizațiile care derulează programe de 
rezidențe în RO – răspunsurile primite sunt edificatoare și reprezintă elemente 
de bune practici care ar trebuie să fie luate în considerare de cei care doresc 
să inițieze în viitor programe de rezidențe artistice:

• Perserverența pentru crearea continuății. Perseverența este pe primul 
loc (fiind menționată ca un prim sfat de trei dintre cei opt interlocutorii 
intervievați). Organizarea anuală a rezidențelor oferă în timp o creștere 
a experienței și a credibilității a organizației gazdă dar creează în timp 
conexiuni importante cu scena culturală locală și membrii comunității 
dezvoltând și diversificând oferta culturală din satul/orașul respectiv. 

• Găsiți metode de a deveni sustenabili propune artista Alina Teodorescu. 
Această variantă este importantă și poate fi realizată destul de ușor 
pe plan local prin identificarea unor potențiali parteneri locali – firme, 
hoteluri sau chiar persoane fizice care închiriază spații de cazare pe 
Airbnb care ar putea să ofere gratuit în anumite perioade spațiile lor de 
cazare. Un rol important aici ar putea avea și primăriile și/sau instituțiile 
culturale aflate în administrare locală - care să ofere într-o primă fază 
spații de lucru și/sau de cazare necesare prin intermediul bugetelor 
locale deja alocate. Este interesant de remarcat modelul derulat de 
Derida Dance în Bulgaria care a obținut sprijinul Primăriei orașului Sofia 
pentru a acoperi costurile mici de cazare ale unui apartament închiriat 
pe mai multe luni, precum și costurile de transport internațional și 
diurnă pentru dezvoltarea unui program de rezidențe internațional. O 
altă soluție este oferirea de programe de rezidență contra-cost care 
pot acoperi parțial costurile de cazare/producție pentru rezidențele 
organizate local (vezi Bucharest AIR). Aceasta poate fi o sursă de 
sustenabilitate care în timp poate genera chiar resurse economice. 

• O altă soluție propusă de arhitecta Raluca Munteanu este utilizarea 
locurilor de patrimoniu readuse în circuitul cultural (clădiri, parcuri) 
pentru rezidențe. Aceste clădiri de patrimoniu (foste conace boirești 
și palate) beneficiază de spații de cazare și spații generoase care pot 
fi amenajate ca studiouri de lucru. Amplasate în general într-un spațiu 
natural, într-o zonă rurală, departe de zgomotul urban, acestea pot 
reprezenta o resursă generoasă pentru dezvoltarea programelor de 
rezidență. Exemplul Tescaniului, fostă reședință a familiei Enescu și 
care a găzduit încă de la finalul anului 1980 scriitori în rezidențe, este 
edificator. 
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• Monica Salvan propune asocierea cu parteneri privați, dar și implicarea 
comunităților locale sau adăugarea unei laturi educative (colaborarea 
cu școli, licee, asociații locale) într-un dialog direct cu artiștii invitați, 
lucru susținut în egală măsură și de Alina Teodorescu sau de Raluca 
Munteanu. 

• Oferirea unei asistențe artiștilor în a înțelege, în a se contecta și a 
naviga în contextul local propune Rarița Zbranca de la Cluj, dar și 
echipa CNDB de la București care menționează – „Conectarea artistului 
rezident cu alți artiști, cu reprezentanți ai altor structuri și cu profesioniști 
din alte medii, deci conectarea la un cadru extins și nu doar la bula restrânsă 
a profesioniștilor domeniului asigură premisele unui schimb informațional 
complex, între mai mulți actori, asigură legături mai complexe și un impact 
mai mare al rezidenței, atât pentru artist cât și pentru structurile din 
contextul local din care face parte organizatorul.”

• Echipa CNDB mai menționează „Considerăm că este mare nevoie de 
rezidențe artistice care să nu fie orientate pe producția imediată, ci 
mai ales pe partea de cercetare, fapt care conduce ulterior spre un 
proces creativ genuin și consistent. Acest lucru este esențial pentru 
dezvoltarea artistică a artiștilor invitați în rezidențe, dar oferă în 
egală măsură oportunități de dezvoltare culturală pentru scena și 
comunitățile locale.” 

• „Oferiți onorariu artistic diferit de bugetul de producție și invitați mai 
mulți artiși în rezidență. Existența unui număr mai mare de persoane 
în același timp generează un context mult mai productiv și inspirant 
pentru artiști, față de rezidențele solitare.” - propune Rarița Zbranca 
de la Cluj. Deși acest lucru este destul de dificil în contextul finanțărilor 
mici oferite de AFCN (în prezent singurul finanțator al activităților de 
rezidență și care oferă o finanțare de maxim 70.000 lei/an care pot 
acoperi costurile pentru 1-2 rezidențe cu 2-3 artiști) este însă esențial 
pentru a oferi artiștilor invitați un cadru financiar stabil pe perioada 
lucrului departe de locul de reședință și pentru a permite artistului să 
lucreze departe de presiunea supraviețuirii. Acest lucru este menționat 
explicit atât de documentul de politici publice pentru rezidențe inițiat de 
Uniunea Europeană, dar și de directiva Ministerului Culturii din Franța. 
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C. Recomandări privind dezvoltarea programelor de rezidență artistică 
în România

 
Pe baza chestionarului de percepție, a interviurilor, dar și a documentelor 
și informațiilor prezentate, supunem atenției factorilor de decizie, dar 
și operatorilor culturali o serie de recomandări și propuneri în vederea 
susținerii, amplificării și dezvoltării de noi programe de rezidență în România.  

Organizații gazdă – inițiatoare de programe de rezidență
• Diversificarea tipurilor și formatelor de rezidență propuse în special la 

nivelul cercetării artistice, al colaborărilor trans/inter/disciplinare, dar și 
al inițierii unor parteneriate dinamice între instituții publice de cultură 
și ONG-uri culturale. Un exemplu pozitiv în acest sens este colaborarea 
între CNDB și Asociația Colectiv A pentru implementarea unui program 
de rezidență la Cluj-Napoca în spațiile Fabricii de Pensule. 

• Includerea unor componente de formare profesională și capacity 
building pentru echipele care implementează programe de rezidență. 
Cazul unic al programului ArtistNe(s)t care a inclus o componentă 
importantă în managementul proiectelor de rezidență, comunicare 
externă, dar și evaluare și dezvoltare la nivelul resurselor umane trebuie 
continuat și dezvoltat. 

• Identificarea unor metode alternative prin care rezidențele pot deveni 
sustenabile în lipsa unui sprijin financiar regulat. Variantele pot fi diverse, 
de la folosirea locuințelor proprii pentru cazarea artiștilor, parteneriate 
cu hoteluri care pot pune la dispoziție gratuit camere, parteneriate 
cu fundații care dețin în portofoliu conace boierești sau palate și care 
sunt readuse în circuitul cultural (vezi cazul Fundației Pro Patrimonio) 
până la posibilitatea oferirii de rezidențe contra-cost (metodă destul 
de răspândită în special în țările asiatice sau pe continentul nord-
american dar și în unele țări europene), prin care o parte din costurile 
de organizare să fie acoperite chiar și de participanții în rezidență. 

• Inițierea unor proiecte de mobilitate și dezvoltare profesională europeană 
care să fie co-finanțate de Uniunea Europeană prin programul Europa 
Creativă, care are ca scop susținerea mobilității artiștilor și a operelor 
de artă la nivel european. 
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La nivelul administrației locale 
• „Dezvoltarea de noi infrastructuri culturale locale de dimensiuni, funcţiuni 

și modalităţi de administrare diverse, de la centre culturale de cartier, teatre 
de cartiere sau muzee tematice, centre culturale pentru copii, tineri sau 
vârstnici, spaţii gazdă, spaţii de ateliere sau centre de rezidenţă” – măsura 
este deja propusă de Strategia Culturală a Municipiului București 2016-
2026, ea trebuie doar să fie implementată în parteneriat cu ONG-uri 
culturale și/sau alte instituții (școli, centre culturale aflate în administrarea 
Primăriilor, cămine culturale etc). La București programul ar putea fi 
implementat de ArCuB, CreArt sau Expo Arte (cele două trei centre 
culturale locale aflate în administrarea directă a Primăriei Generale), 
care ar putea să implementeze un program pilot sau în parteneriat cu 
inițiative deja existente de tipul Centrului de Teatru Educațional Replika 
sau Teatrului Apropo. Această propunere a fost inclusă în programul de 
candidatură București 2021, însă acesta nu a fost implementat.

 
• La nivelul celor 6 sectoare din București, programele de rezidență ar 

putea fi implementate destul de ușor prin includerea rezidențelor lor 
în activitatea curentă a centrelor culturale de sector - Centrul Cultural 
Casa Artelor – sector 3, Centrul Cultural European al sectorului 6 etc. 
– care ar putea pune la dispoziție spații și fonduri pentru activități de 
rezidență derulate în parteneriat cu biblioteci, grădinițe, școli și licee. 

• De asemenea, după modelul francez, Primăria Generală a Capitalei prin 
Direcția sa de Cultură ar putea propune teatrelor și instituțiilor muzeale 
aflate în administrarea sa ca pe perioada verii  aceste spații să fie deschise 
artiștilor independenți și ONG-urilor culturale pentru implementarea unor 
programe de cercetare și rezidență. O astfel de măsură ar aduce beneficii 
importante atât pentru artiștii independenți, cât și pentru publicul larg, 
privat în perioada estivală de evenimente culturale.

• O altă inițiativă deloc costisitoare pentru bugetul Primăriilor, care însă ar 
reprezenta o gură de oxigen și sprijin direct acordată sectorului cultural, 
ar putea să fie închirierea anuală a unui apartament cu mai multe camere 
care să fie folosit de-a lungul anului alternativ de către artiștii și operatorii 
culturali care derulează programe de rezidențe. Primăriile capitalelor 
europene dar și din capitalele limitrofe Sofia și Budapesta deja utilizează 
cu succes o astfel de formulă, o serie de rezidențe internaționale fiind 
organizate cu sprijinul direct al Administrațiilor locale. 
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La nivelul Ministerul Culturii
• Recunoașterea importanței programelor de rezidență în dezvoltarea 

sectorului cultural și includerea lor în viitoarea strategie națională 
pentru perioada 2020–2026. Includerea activităților de rezidență 
în documentele de politici culturale ca o componentă importantă în 
dezvoltarea artiștilor și a sectorului cultural pornind de la beneficiile 
pe termen lung aduse, dar și prin impactul lor la nivelul comunităților 
locale. Inițierea unui ordin la Ministerului Culturii prin care rezidențele 
să devină o activitate obligatorie în cadrul celorlalte activități derulate 
de teatrele, muzeele, centrele culturale, instituțiile de spectacol aflate 
în subordonarea Ministerului Culturii, cu un mic buget alocat. 

• Lansarea unui program-pilot național de rezidențe artistice în clădiri 
de patrimoniu în orașe și în zone rurale care să sprijine creativitatea 
artiștilor români. Programul ar putea fi dezvoltat în parteneriat cu 
Fundația Pro Patrimonio, Mihai Eminescu Trust sau alte organizații 
interesate, selecția operatorilor culturali urmând să se facă pe baza 
unei apel public. 

• Susținerea financiară a programelor de rezidență și a mobilităților 
naționale și internaționale prin inițierea unui fond de mobilitate. 
Programul ar urma să ofere finanțări nerambursabile directe inițiativelor 
deja existente - de tipul celor realizate de FILIT sau CNDB - cât și 
inițiativelor noi. Linia de finanțare ar putea fi destinată atât artiștilor 
care primesc invitații să participe în rezidență, cât și operatorilor 
culturali care invită artiști. Un model de bună practică este programul 
de mobilitate european I-PORTUNUS2 lansat de un consorțiu condus 
de Institutul Goethe. 

La nivelul Institutului Cultural Român
• La nivelul sediului central, pornind de la programul actual de burse 

și rezidențe, dar și al formatelor de rezidență artistică și diplomație 
culturală existente în trecut și derulate de ICR Paris și ICR Londra, 
Institutul Cultural Român ar putea demara în viitor crearea unui  
Centru de Rezidențe pentru artiștii români. Această structură ar 
putea îngloba actualul program de burse și rezidențe, care pe modelul 
Fondului VISEGRAD, ar putea susține atât artiștii români invitați în  
 

2 https://www.i-portunus.eu

https://www.i-portunus.eu
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diferite rezidențe, cât și structurile interesate să invite artiști români în 
rezidențe în străinătate. În egală măsură, Centrul de Rezidențe ar putea 
identifica un operator cultural important cu care ar putea fi implementa 
un program de rezidență pe durată lungă, de 3-6 luni. Rezidențele ar 
putea fi acordate pentru proiecte de cercetare & colaborare artistică 
internațională, dar și pentru realizarea de noi produse culturale care 
ar putea fi difuzate ulterior în rețeaua ICR și ale partenerilor locali. 
Rezidențele ar putea fi oferite pe bază de competiție artiștilor emergenți 
și artiștilor recunoscuți pe scena culturală internațională, iar un program 
adițional de rezidențe pentru artiști străini ar putea fi realizat în România 
în parteneriat cu CNDB, MNAC sau alți parteneri instituționali interesați. 
Propunerea de față a fost deja inclusă în proiectul de management – 
Institutul Cultural Român între trecut și viitor, realizată în 20173. 

• ICR ar putea sprijini organizarea unor vizite, mobilități de scurtă durată, 
burse de scurtă durată pentru operatorii culturali români interesați să 
dezvolte programe de rezidență care ar putea vizita și lua contact direct 
cu spații de rezidență internațională de tipul Akademie Schloss Solitude 
sau KulturKontakt. 

• Filialele locale ICR din străinătate în parteneriat cu structuri locale 
ar trebui să fie încurajate să dezvolte pe plan local diverse programe 
de rezidență pentru domenii artistice diverse. Sumele necesare 
derulării unor astfel de programe sunt mici și ar maximiza eforturile 
operatorilor culturali care încearcă să deruleze programe de rezidență 
în străinătate.  

La nivelul Administrației Fondului Național Cultural
• modificarea numelui ariei de finanțare dedicată din “rezidențe de 

creație” în „rezidențe artistice” pentru a oferi o mai largă susținere 
tuturor tipurilor de rezidențe.

• includerea ariei de finanțare pentru rezidențe în ambele apeluri anuale 
de finanțare a proiectelor culturale (și nu doar în luna septembrie).

 
 
 

3 https://www.usr.ro/wp-content/uploads/2017/04/ICR-între-trecut-și-viitor_10.04_final.pdf

https://www.usr.ro/wp-content/uploads/2017/04/ICR
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• creșterea bugetului anual dedicat rezidențelor artistice la un minim de 
2.000.000 lei/an precum și a sumelor oferite pentru finanțare de la 
70.000 lei la 80.000 lei.

• mai bună comunicare a impactului proiectelor de rezidență finanțate de 
AFCN cu exemple de bune practici. 

O bună parte din propunerile de mai sus pot fi implementate destul de 
ușor cu sprijinul factorilor de decizie de la nivelul Ministerului Culturii și al 
administrației locale sau a instituțiilor publice. Dezvoltarea programelor de 
rezidență artistică depind în mare parte de reforma generală a sectorului 
cultural (inclusiv a modului de finanțare), dar și de măsurile punctuale 
întreprinse de fiecare dintre noi pentru a stimula creativitatea, sprijinirea 
producției artistice, creșterea consumului cultural, dar și dezvoltarea 
sectorului cultural în ansamblul său. 

În prezent, criza accentuată a sectorului cultural datorată lipsei de viziune 
și a unui buget alocat foarte mic face dificilă și improbabilă dezvoltarea 
programelor de rezidență pe termen scurt. Este nevoie în continuare 
de „perseverență, curaj, implicare și seriozitate,” după cum susțin și 
respondenții noștri, din partea tuturor celor implicați - artiști, operatori 
culturali, Ministerul Culturii, reprezentanții administrației locale. 

Cercetarea de față trebuie privită ca un îndemn la acțiune pentru demararea 
unui proces amplu de reformă nu numai al modului de finanțare a sectorului 
cultural, dar și pentru dezvoltarea unei viziuni inclusive care să sprijine în 
mod direct CULTURA VIE și nevoile creatorilor și ale tuturor operatorilor 
culturali. 
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Maria Morar este filolog prin formare, inițiatorul și coordonatorul programului de 
rezidențe rurale “Școala de-Acasă” de la Hundorf demarat din 2017 de Asociația 
cu același nume. De trei ani aduce cu regularitate tineri artiști într-o zonă rurală 
uitătă de lume, într-o casă veche şi frumoasă transilvană, în satul Viişoara, 
Hundorf, undeva între Sighişoara şi Mediaş. 

Ce v-a făcut să demarați programul dvs de rezidență Școala de-Acasă de la Viișoara. 
Care a fost punctul de plecare în construcția lui?
Existența unei case de patrimoniu țărănesc, restaurată, care stătea nelocuită 
și aștepta să înceapă o viață nouă. Un vis vechi, în care vedeam o casă plină 
de artiști. Gândul că Acasă e un spațiu protector unde, în tihnă, te întorci la 
tine însuți și construiești. Punctul de plecare s-a concretizat într-o perioadă de 
test atât pentru artiști, cât și pentru localnici pentru că am dorit să verificăm 
dacă întâlnirea și conviețuirea sătenilor cu artiștii este posibilă. Au stat acasă 
artiști diferiți, mai lungă sau mai scurtă perioadă, fără un program anume. S-au 
plimbat prin sat, au intrat în vorbă, unii dintre artiști s-au întâlnit cu copiii din 
sat. S-au împrietenit. Și am constatat că oamenii nu sunt reticenți; dimpotrivă. 
Se deschid, se bucură de prezența străinilor. Era ceva nou pentru ei. Ceva nou 
era și pentru artiști – peisajul, oamenii, întâlnirile, plimbările, ieșirea din spatiul 
citadin, obiectele din casă, limbajul oamenilor. Și-acest ceva nou i-a ajutat și 
pe ei.

Care credeți că sunt beneficiile și impactul programului de rezidență pe care l-ați 
derulat? Ce credeți că a adus nou pentru voi, artiștii participanți și/sau scena 
culturală din România?
Tinerii se cunosc între ei, stabilesc legături și rămân în contact și după ce se 
termină rezidența și etapele ulterioare acesteia. Le place rezidența „pe cont 
propriu” – perioada în care sunt doar ei, când își fixează singuri programul, 
regulile de conviețuire, schimbă idei, află noutăți și lucrează liberi. Se 
documentează în ritm propriu, fără alte influențe sau direcții din exterior. 
Libertatea rezidenței, dublată de responsabilitățile pe care tinerii trebuie să și 
le asume sunt percepute pozitiv de către participanți. (notă: întrebarea a fost 
trimisă participanților la rezidență; răspunsul a concentrat opiniile lor).

Ce credeți că lipsește scenei artistice/contextului cultural din RO pentru a oferi 
programe de rezidență la nivel internațional?
Fonduri.

Cum vedeți viitorul programului vostru de rezidență (sau în România?)
În varianta ideală – continuând și dezvoltându-se în alte proiecte, suport, care 
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să ajute oamenii locului, pe cei tineri mai ales, să-și lărgească orizontul și să 
se dezvolte, iar pentru tinerii artiști să contribuie, atât cât e posibil, la un start 
bun. Și tot în varianta ideală, crearea unei comunități care să contribuie la 
realizarea unui muzeu de artă comparată.

Oferă 3 sfaturi simple pentru organizatiile care derulează programe de rezidențe în 
RO.
Perseverență. Curaj. Implicare. Seriozitate. 

Asociația Acasă la Hundorf 
persoană de contact: Maria Morar
adresa: localitatea Viişoara, judeţul Mureş,nr. 441
site internet: www.acasalahundorf.ro
email: acasalahundorf@gmail.com, mariam@ariealonline.ro 

Alina Teodorescu este o artistă vizuală care trăiește și lucrează la Londra. În 2017 
a lansat în România programul de rezidență de artă contemporană și muzică 
experimentală In Context de la Slănic Moldova ce urmărește să revitalizeze 
potențialul geografic și turistic al stațiunii Slănic Moldova, să redinamizeze social 
și cultural orașul prin schimburi artistice de durată, prin suscitarea interesului 
comunității locale pentru arta contemporană și prin dezvoltarea creativității în 
școlile din regiune, participante în activitățile programate în timpul rezidenței.

Vorbești-mi un pic despre programul vostru de rezidență In Context de la Slănic? Care 
a fost punctul de plecare în construcția lui și cum s-a dezvoltat el ulterior? 
Proiectul a fost inspirat de rezidența Sandarb din India, Partapur, unde în 
12 ani organizatorii au adus peste 250 de artiști internaționali să lucreze cu 
comunitatea locală și materialele din zonă. Organizatorii mi-au detaliat structura 
și am adaptat-o Slănicului pentru că de acolo sunt, o stațiune minunată 
căzută în umbră ca multe alte locuri valoroase din România. Mi-am dorit ca 
acest proiect să ajungă să contribuie la dezvoltarea regională prin economie 
creativă. Fiind unul cu latură social educațională, am considerat că trebuie 
implicate autoritățile locale. Am scris prezentarea ideii în 2015. La început 
a fost ignorată, apoi privită cu reticență și mai apoi, datorită unei doamne 
viceprimar cu deschidere am început implementarea primei ediții în 2017 cu 
artiști invitați din Brazilia. A urmat India în 2018 și în 2019 am încheiat ediția 
a treia cu țara invitată Islanda. Artiștii vin și împreună cu artiști români petrec 
o lună, documentăm zona și realizând lucrări inspirate din specificul locului și 

http://www.acasalahundorf.ro
mailto:acasalahundorf@gmail.com
mailto:mariam@ariealonline.ro
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colaborând cu comunitatea locală. 

Care credeți că sunt beneficiile și impactul programului de rezidență pe care l-ați 
derulat? 
Realizările celor 3 ediții însumează: 
• un total de 38 lucrări
• un total de 29 acte de muzică experimentală
• peste 70 de apariții televizate și în presa națională și internațională
• peste 1000 de participanți la activități, dintre care un nr. de 400 de elevi
• formarea a 35 de voluntari.

Ce credeți că aduce el nou pentru beneficiari și/sau scena culturală din România? 
Proiectul de rezidență de artă contemporană și muzică experimentală urmărește 
să contribuie la revitalizarea potențialul geografic și turistic al stațiunii Slănic 
Moldova, să redinamizeze social și cultural orașul prin schimburi artistice de 
durată, prin suscitarea interesului comunității locale pentru arta contemporană 
și prin dezvoltarea creativității în școlile din regiune, participante în activitățile 
programate în timpul rezidenței, concepte noi pentru regiune. 

Ce credeți că lipsește scenei artistice/contextului cultural din RO pentru a oferi 
programe de rezidență la nivel internațional? 
În regiunea Moldovei conceptele de experimentare creativa contemporană 
nu sunt reprezentate îndeajuns. Creativii nu au instituții sau organizații care 
să le reprezinte interesele sau care să le ofere un cadru propice dezvoltării 
proceselor lor creative. Cred că nivelul fiecărui program de rezidență ține 
de înțelegerea și conectarea la lumea globală a organizatorilor și cred că în 
România natura oferă contexte speciale pentru organizarea de rezidențe cu 
specific aparte pentru lumea internațională. 

Cum vedeți viitorul programului vostru de rezidență în România? Va fi organizat și 
în 2020, sub ce formă și la ce nivel?
Proiectul de rezidențe In Context Slănic Moldova continuă în 2020 cu o ediție 
România Islanda care o completează pe cea din 2019 și ne propunem ca în 
2021 să ducem lucrările realizate în cei doi ani la Slănic în Islanda, astfel încât 
să încheiem cercul schimbului cultural inițiat prin rezidențe și să oferim și 
artiștilor români participanți ocazia de a expune în țara colaboratoare. 
Vom continua pe termen lung cu invitarea în fiecare an a unei țări dintre 
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cele foarte diferite de România. Vrem sa creăm la Slănic un laborator de 
experimentare creativă pentru Moldova și pentru țară în raport cu restul lumii 
- reper internațional în cultura contemporană, generator de turism cultural, 
promotor al valorilor noastre în lume și nucleu de informare despre criza 
ecologică, prin artă și știință ca unelte complementare de explorare a lumii. 

Oferiți 3 sfaturi simple pentru organizațiile care derulează programe de rezidențe 
în RO. 
- perseverați pentru crearea continuității
- găsiți metode de a deveni sustenabili, fără să trebuiască să depindeți de 
autorități sau cadru politic 
- adăugați o latură educativă 

In Context Slănic Moldova
persoană de contact: Alina Teodorescu
site internet: www.incontext.art | www.alinateodorescu.com
email: contact@alinateodorescu.com

Ciprian Ciuclea este artist vizual stabilit în București. Este interesat de proiecte 
site-specific care se concentrează în principal pe aspecte conceptuale ale 
recepției. Dezvoltă instalații complexe care implică lumină, sunet și video. În 
2018 a participat la o rezidență-incubator la Lisabona oferită de Asociația 
Forum Dança împreună cu coregrafa Simona Deaconescu. 

Ce părere ai despre rezidențele artistice la care ai participat? Care este impactul lor 
asupra proiectelor artistice si asupra dezvoltării tale artistice?
Am participat la puține rezidențe artistice. Niciodată nu am aplicat pentru 
vreuna dintre ele, toate au fost invitații directe. Perioada a fost una medie, 
în general două săptămâni; nici nu aș putea participa la unele mai lungi, fiind 
strâns legate de specificul proiectelor project-base pe care le îmbrațișez, tipul de 
cercetare pe care îl agreez și nu în ultimul timp job-ului. În toate am dezvoltat 
concepte care s-au concretizat mai apoi în proiecte mai mari. Sunt destul de 
pragmatic din acest punct de vedere.

http://www.incontext.art
http://www.alinateodorescu.com
mailto:contact@alinateodorescu.com
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Vorbești-mi un pic despre cea mai frumoasă rezidență la care ai participat în ultima 
vreme. 
Sunt două, ambele în Portugalia. Cea de anul trecut (mai-iunie 2018) in 
Lisabona la Forum Dança, inițiată de Fundația Gabriela Tudor, alături de 
coregrafa Simona Deaconescu mi-a amplificat interesul pentru descrierea și 
înțelegerea mai bună a spațiului ca fluctuanție cuantică. Primul pas l-am facut 
însă în cea de-a doua rezidență în Evora și Monsaraz (2011).

Care sunt diferențele între rezidențele artistice din România și cele din străinătate? 
Cu ce diferă și ce aduc ele în plus?
Nu pot face o analiza comparativă, neparticipând la nicio rezidență în România. 

Ce crezi că lipsește scenei artistice din RO pentru a oferi programe de rezidență la 
nivel internațional? 
Lipsește în primul rând o legislație adecvată pentru încurajarea entităților 
independente să dezvolte astfel de rezidențe. O lege a finanțării inteligente 
a ONG-urilor este extrem de necesară. În al doilea rând lipsesc platformele 
inter și transdisciplinare în care structurile independente să dezvolte proiecte 
împreună cu universitățile și centrele de cercetare.

Pe scurt, care ar fi modelul de rezidență ideal pentru tine? 
Cel de scurtă durată, intensiv, aplicat si care poate crea ulterior know-how 
pentru infrastructura de educație.

Ciprian Ciuclea
site internet: www.ciuclea.ro
email: ciprian.ciuclea@gmail.com

Andreea Novac este artist independent, coregraf şi performer. A beneficiat de 
burse şi rezidenţe de creaţie în ţară (Bucureşti, Cluj, Bacău) şi în străinatate (Italia, 
Marea Britanie, Olanda, Luxemburg, Austria, Ungaria, Franţa). În primăvara lui 
2019 a beneficiat de o rezidență coregrafică în Franța oferită de Centrul Național 
al Dansului, iar în luna mai a participat la programul de rezidențe Gabriela Tudor 
la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău unde a continuat lucrul la un 
nou proiect artistic „A dance to keep you company”. 

http://www.ciuclea.ro
mailto:ciprian.ciuclea@gmail.com
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1. Ce părere ai despre rezidențele artistice la care ai participat? Care este impactul 
lor asupra proiectelor artistice si asupra dezvoltării tale artistice? 
Am spus întotdeauna că pentru o piesă nouă am nevoie de cel puțin o rezidență 
în afara Bucureștiului. Cu alte cuvinte am nevoie să mă desprind din rutina 
de zi cu zi și să mă transport în alt spațiu (mental și fizic), în care să mă pot 
concentra într-un singur sens. Toate rezidențele în care am fost până acum 
au reprezentat începutul sau finalul unui proiect artistic și întotdeauna s-au 
concretizat într-un spectacol (chiar dacă nu în lunile imediat următoare). Cred 
că resursa principală pe care mi-o oferă o rezidență este timpul, de fapt luxul 
timpului și confortul mental de a mă putea concentra doar la ceea ce am de 
făcut și la procesul meu de artistic. Iar asta deja înseamnă dezvoltare artistică.

2. Vorbești-mi un pic despre cea mai frumoasă rezidență la care ai participat în 
ultima vreme.
Hmm, aici e complicat. Sunt mai multe :) și le consider frumoase în funcție de 
nevoile și de perioadele pe care le traversez (personal și artistic). Dar au fost 
cateva care mi-au ramas in minte: 
- prima mea rezidență la Bacău, cu Istvan (2006) - la finalul prezentarii Dance 
a playful body - mi-am spus că așa vreau să arate și să se simtă ceea ce fac eu
- Parisul, de anul acesta - am fost primavara, am avut o vreme grozavă, am 
văzut o gramadă de spectacole și am lucrat într-un studio, o perioadă liniștită 
și plină de inspirație
- Dublin - a fost una dintre rezidențele care mi-au ramas în minte prin prisma 
intensității procesului de lucru

3. Care sunt diferențele între rezidențele artistice din România și cele din străinătate? 
Cu ce diferă și ce aduc ele în plus?
Cred ca principala diferență - așa cum o rețin eu - ține de posibilitățile de a 
petrece timp în afara studioului. Mă refer aici la muzee, spectacole, expoziții, etc, 
posibilități care aici, în țară, sunt mai reduse. O altă diferență se referă tocmai la 
studiouri, la spațiile de lucru. Cu excepția unei singure rezidențe - în Budapesta 
- unde am lucrat într-un subsol să-i zicem neprietenos, toate celelalte rezidențe 
în afara țării au stat extrem de bine la capitolul condțtii de lucru. Aici, în țară, au 
mai fost unele probleme - spații prea mici, murdare, fără încălzire sau fără aer 
condiționat, etc. Dar nu am fost niciodată un artist mofturos și dificil sau care să 
se plictisească singur, așa încât mai tot timpul am găsit soluții. 



64Rezidențele artistice în România

4. Ce crezi că lipsește scenei artistice din RO pentru a oferi programe de rezidență 
la nivel internațional?
Cred că uneori artiștii uită cât de importante sunt astfel de programe. Din 
punctul meu de vedere, dacă aș putea trăi din rezidență în rezidență aș fi mai 
mult decat fericită. Cam 4 pe an, de câte o lună fiecare :)
Cred că îi lipsesc resursele, constanța, uneori gândul și alteori artiștii.
Cred că rezidențele internaționale responsabilizează și dezvoltă artiștii, pentru 
că îi confruntă cu ei și cu alții. Iar confruntările acestea ne sunt foarte utile și 
pentru a nu deveni comozi și pentru a ne poziționa într-un context mai larg.
 
Pe scurt, care ar fi modelul de rezidență ideal pentru tine? 
Ha! aici e complicat, căci eu sunt ca fata împăratului - nici îmbracată nici 
dezbrăcată, nici călare nici pe jos. Îmi place să fiu suficient de izolată încât să 
nu îmi fugă mintea în altă parte, dar nici atât de izolată încât să încep să mă 
simt singură. Îmi place să am în jur oameni, dar dacă se poate după timpul și 
dispoziția mea. Uneori am nevoie de o pauză de la oameni. Îmi place să am 
ce să fac, să văd, să vorbesc despre lucruri, să cunosc oameni, dar nu atât 
de mult încât să mă obosească fuga continuă de la un eveniment la altul. Îmi 
place uneori să am o prezentare finală și alteori nu. Când nu prezint nimic am 
senzația că sunt „neterminată" și asta îmi ține procesul de lucru deschis.
Ce îți scriu acum nu ține de mood, este strict despre ce am observat că mă 
ajuta sau mă împiedică în lucru. Niciodată o rezidență - chiar dacă îmi doresc 
să mă disloc din obișnuințele mele - nu a fost o perioadă ușoară sau relaxată 
pentru mine.

Andreea Novac
email: andreea.novac@gmail.com

Arhitecta Raluca Munteanu este o pasionată a patrimoniului material și imaterial. 
Lucrează ca expert în diferite structuri și alături de Fundația Pro Patrimonio se 
ocupă de restaurarea clădirilor de patrimoniu. I-am adresat câteva întrebări 
despre clădirele readuse în spațiul public care ar putea să dezvolte programe de 
rezidență în viitor. 

mailto:andreea.novac@gmail.com
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Știu că Fundația Pro Patrimonio derulează un amplu program de restaurare de 
clădiri de patrimoniu - conace vechi și vile la Viscri, Olari, Câmpulung Muscel, 
precum și la casa memorială George Enescu de la Mihăileni. Cum vezi viitorul lor, ce 
se va întâmpla cu aceste clădiri de patrimoniu după ce ele vor fi restaurate? Crezi 
că la finalizarea lucrărilor în ele ele ar putea fi dezvoltate programe de rezidență de 
cercetare sau creație artistică în interiorul lor? 
Fundația restaurează și caută să dea viață acestor locuri, printr-un amestec de 
activități care să ajute și la întreținerea lor. Vila Golescu din Câmpulung poate fi 
vizitată și poate primi și turiști care doresc să experimenteze locuirea în clădiri 
istorice (rezervări prin www.experiencetransylvania.ro, la fel ca pentru casa din 
Viscri). Pe lângă activitățile turistice, sunt și perioade rezervate programelor 
fundației, de educație pentru copii și discuții cu comunitatea. Pentru casa 
George Enescu din Mihăileni avem în pregătire un proiect care s-o transforme 
în Academie de Muzică și Studiu al Sunetului. Proiect ambițios, care acum se 
conturează, caută parteneri și sugestii. Conacul Neamțu din Olari, deși în șantier 
încă o lungă perioadă viitoare, are deja în derulare activități educative pentru 
copii și ateliere de restaurare pentru adulți, pe lângă activități agricole simple 
(lucernă, fructe...). Căutăm parteneri interesați care să desfășoare activități 
economice în anexele conacului, pentru a completa resursele financiare și 
pentru a activa locul. 
Nu am avut pînă în prezent rezidențe artistice, nefiind în domeniu, dar fiecare 
dintre aceste locuri are o istorie aparte și un farmec propriu care credem că ar 
putea să insipre astfel de rezidențe și să completeze paleta foarte colorată a 
activităților pe care le derulăm.
În plus, pe lîngă locurile proprietate ale Fundației, ne ocupăm și de câteva alte 
domenii în care proprietarii ne-au solicitat sprijinul pentru activarea zonei și 
consiliere de specialitate pentru conservare și posibilă viitoare restaurare (de 
exemplu conacul Perticari - Davila din satul Izvoru, Argeș) sau derulăm proiecte 
în parteneriat (Conacul P.P.Carp din Țibănești pentru școala de fierărie).
 
Personal, din experiența mea și a programului de rezidențe ArtistNe(s)t, cred că 
ar fi bine venită implementarea unui program național de rezidențe în unele din 
spațiile aflate în administrarea Fundației Pro Patrimonio. Cum crezi că s-ar putea 
implementa un astfel de program? Are Pro Patrimonio resursele necesare pentru 
demararea in viitor a unui astfel de program? 

http://www.experiencetransylvania.ro/
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Fundația nu are resurse bogate. Ne chinuim de la an la an să supraviețuim, să 
acoperim întreținerea lor curentă și să strângem fonduri pentru acțiunile de 
restaurare. Suntem deschiși la parteneriate pe orice tip de proiecte. Experiența 
cu autoritățile publice e variată. În localitățile unde avem proprietăți menținem 
o relație bună, dar nu avem sprijin financiar, localitățile fiind sărace. Din partea 
autorităților centrale nu am avut decât piedici, în cel mai bun caz indiferență.
Credem că parteneriate pe termen lung între ONG-uri sunt mai viabile și mai 
benefice, în contextual actual în care autoritățile publice sunt dependente de 
politic și nu prezintă încredere și continuitate.
 
Cu cine ar trebui să ia legatură organizațiile interesate de dezvoltarea unor programe 
de rezidenta in aceste clădiri de patrimoniu. Și cine crezi că ar putea finanța un 
astfel de program național de rezidențe în clădiri de patrimoniu? 
Noi suntem arhitecți în mare parte și domeniul nostru de expertiză este cel al 
conservării clădirilor și peisajului. În acest sens apreciem parteneriate cu alte 
organizații care știu și pot derula activități de punere în valoare a locurilor de 
care ne ocupăm pentru a completa ceea ce facem noi. Programele de rezidență, 
în viziunea noastră, ar fi o parte complementară activităților de educație și 
chiar economice pe care siturile le derulează.
 
Care crezi că este viitorul programelor de rezidență artistică în România? Cum crezi 
că se pot ele dezvolta în lipsa unor politici publice coerente? Care crezi că este rolul 
AFCN-ului în dezvoltarea programelor de rezidență, acesta fiind în prezent singurul 
finanțator la nivel național? 
Nu prea sunt la curent cu aceste programe. Am avut contact direct, superficial, 
recent cu 1-2 cazuri (de exemplu rezidențele artistice de la Cetate), dar nu 
cunosc detalii. M-am bucurat enorm când a apărut linia de finanțare AFCN și 
deocamdată este cam singura sursă care poate dezvolta acest domeniu. Ar fi 
de testat și discutat în ce măsură și OAR prin timbrul de arhitectură ar putea 
gândi o astfel de linie…
 
Oferă 3 sfaturi simple pentru organizațiile care derulează programe de rezidențe în 
RO.
- să aibă în vedere utilizarea locurilor de patrimoniu (ansambluri, peisaje) pentru 
un beneficiu reciproc
- să aibă în vedere comunicarea programelor pe înțelesul unui public mai larg, 
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iar în cazul particular al siturilor Pro Patrimonio să poate explica comunității 
locale mesajul artistic
- să implice într-un mod creative tinerii din comunitățile locale. E o oportunitate 
deosebită pentru zone sărace și izolate să participe și îi poate motiva mai mult 
să aibă grijă de patrimoniu. De exemplu ideea Academiei de Muzică a venit de 
la unul din meșterii cu care am început restaurarea, care a lucrat mult în Italia 
și care s-a întors, dar era dezamăgit că nu le poate oferi copiilor educație mai 
bună, ore de muzică de exemplu, cum ar fi putut în Italia…

Fundația Pro Patrimonio
persoană de contact: Raluca Munteanu
site internet: www.propatrimonio.org
email: propatrimonio.romania@gmail.com

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere - FILIT Iași este unul dintre cele 
mai mari festivaluri literare din Europa, fondat în 2013 de scriitorii Dan Lungu, 
Florin Lăzărescu și Lucian Dan Teodorovici și organizat de Muzeul Național 
al Literaturii Române Iași. Cea de-a VII-a ediție a FILIT s-a desfășurat la Iași 
în perioada 2 - 6 octombrie 2019. Din 2014, FILIT derulează un program de 
rezidențe pentru traducători și scriitori. Monica Salvan se ocupă de rezidențele și 
Atelierele pentru traducători de literatură română (între 21 și 26 de locuri pe an). 

Cum a fost demarat programul FILIT pentru traducători străini la Iași în 2014? Care 
a fost punctul de plecare în construcția lui și modul în care acesta a fost perceput 
de către scriitori, traducători, scena culturală locală? 
Programul de Rezidențe FILIT pentru traducători de literatură română este 
primul dintr-o serie de programe conexe lansate după crearea FILIT, cu ambiția 
de a transforma festivalul într-o platformă culturală activă în timpul anului. 
Rezidențele FILIT au fost create în 2014 (au avut loc deci șase ediții), Atelierele 
FILIT pentru traducători de literatură română și Rezidențele FILIT pentru autori 
români în 2015, în parteneriat cu Memorialul Ipotești – Centrul Național de 
Studii Mihai Eminescu (ajunse la cea de-a cincea ediție anul acesta).

Care credeți că sunt beneficiile și impactul programului de rezidență pe care l-ați 
derulat? Ce credeți că aduce el nou pentru literatură, beneficiari și/sau scena 
culturală din România?

https://www.propatrimonio.org
mailto:propatrimonio.romania@gmail.com
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Aș nota un beneficiu concret și unul simbolic. Traducătorii care beneficiază 
de rezidențe transpun în diferite limbi străine clasici ai literaturii române, care 
altfel ar rămâne într-un con de umbră, fiind foarte greu de promovat azi pe 
piața de carte internațională. Unii dintre aceștia, foarte puțini, sunt ulterior 
publicați la edituri din străinătate (este cazul unor traduceri din Max Blecher), 
alții apar la mica editură a Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, 
Editura Muzeelor Literare, și sunt „exportați” cu diferite ocazii la evenimente 
culturale pe care ni le semnalează adesea tot traducătorii în țările lor. Autorii 
români în rezidență sunt invitați să scrie despre orașul Iași, iar textele lor sunt 
publicate în revista muzeului, Dacia literară, și vor fi reunite într-o antologie. 
Beneficiul simbolic constă, în special pentru traducători, în ieșirea din izolarea 
pe care o impune munca lor și în consolidarea sentimentului de apartenență 
la un grup profesional. Traducătorii spun adesea că se simt recunoscuți și 
recompensați atunci când participă la unul din programele FILIT. 

Ce credeți că lipsește scenei artistice/contextului cultural din RO pentru a oferi 
programe de rezidență la nivel internațional? Care ar fi modelul de rezidență ideală 
pentru Iași? 
Nu prea știu să răspund la această întrebare... Cred că organizatorii ar trebui 
să aibă ei înșiși ocazia să participe ca observatori la rezidențe organizate în 
alte regiuni ale României sau în alte țări, pentru a avea idei noi și un termen de 
comparație constant. 

Cum vedeți viitorul programului vostru de rezidență în România? Va fi organizat și 
în 2020, sub ce formă și la ce nivel?

Programele conexe vor continua odată cu FILIT, ele depind în mare măsură de 
mica echipă care însuflețește festivalul. Credem că FILIT va continua în bune 
condiții, pentru că aduce un mare capital de imagine Iașului și mult dinamism 
în rețeaua muzeală a MNLR Iași. 

Oferiți 3 sfaturi simple pentru organizațiile care derulează programe de rezidențe 
în RO. 
Mi se pare importantă perseverența (câștigăm experiență și credibilitate cu 
fiecare ediție), căutarea de parteneriate pe tot teritoriul României (pentru 
Rezidențele FILIT avem inclusiv parteneri privați), implicarea comunității locale 
pentru un dialog cu beneficiarii rezidențelor (școli, asociații).
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Muzeul Național al Literaturii Române Iași 
Persoană de contact: Monica Salvan 
site internet: http://filit-iasi.ro
email: monica.salvan@yahoo.fr
Tel: 0763998187 

Centrul Național al Dansului București este singura instituție publică din 
domeniul artelor spectacolului din România care oferă anual începând cu 
2013 programe de rezidență la Cluj-Napoca și București pentru coregrafi și 
producători culturali interesați de zona dansului contemporan. În perioada 2013 
– 2018 în parteneriat cu Asociația Colectiv A a derulat la Fabrica de Pensule din 
Cluj programul RAP, iar în 2019 a oferit rezidențe la Paris coregrafelor Simona 
Diaconescu și Andreea Novac în cadrul Sezonului România-Franța și a demarat 
cu sprijinul AFCN programul de rezidențe est-europee REEDANS. 

Ce v-a făcut să demarați programul vostru de rezidență RAP (sau REEDANS). Care 
a fost punctul de plecare în construcția lui și modul în care acesta a fost perceput 
de către artiști, organizații, comunitatea locala, scena culturală?
Absența spațiilor de lucru pentru artiștii independenți și a contextelor de 
lucru mai puțin supuse presiunii imediate de producție au fost principalele 
motive pentru care am inițiat programul. CNDB a început să organizeze încă 
din 2013, în parteneriat cu Asociația Colectiv A din cadrul Fabricii de Pensule 
Cluj-Napoca, un program de rezidențe dedicat creatorilor din domeniul 
dansului contemporan, care a dat posibilitatea artiștilor, în special celor tineri, 
să poată lucra, cerceta, să poată să propună noi proiecte dar și producții de 
dans contemporan. Proiectul reprezenta încă de pe atunci și încă reprezintă 
un răspuns la carența spațiilor, a contextelor de lucru profesioniste, dar și a 
curriculei de formare în domeniul dansului contemporan din învățământul 
artistic preuniversitar sau universitar formal, care este neactualizat și neracordat 
la practicile necesare în lumea artistică de astăzi. Proiectul de rezidențe a fost 
gândit să vină în întâmpinarea nevoilor de bază ale coregrafiei contemporane, 
în contextul reducerii bugetelor la nivel național pentru arta contemporană, 
deci implicit și pentru dansul contemporan și în contextul lipsei unor astfel 
de programe în instituțiile de spectacol. Numărul participanților și feedbackul 
obținut de la aceștia au demonstrat nevoia reală de la care a pornit programul 

http://filit-iasi.ro
mailto:monica.salvan@yahoo.fr
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și utilitatea unui astfel de program pentru parcursul profesional al artiștilor. 
Aceștia au apreciat atât asigurarea condițiilor de lucru necesare, întâlnirea cu 
mentori veniți din spații culturale diferite, schimbul de idei și practici, dar și 
asigurarea unui mic buget de producție care să le permită punerea în practică 
a unor idei și testarea acestora. 

Care credeți că sunt beneficiile și impactul programului de rezidență pe care l-ați 
derulat? 
Programul de rezidențe a creat oportunitatea dezvoltării unui mediu de practică 
și reflecție în domeniul artei performative contemporane din România, a unui 
spațiu dedicat cercetării și experimentului. În contextul bugetelor restrânse, 
acest tip de proiect le-a oferit șansa artiștilor aflați la început de carieră să-
și pună în practică ideile, să le testeze în alt context cultural și să lucreze cu 
profesioniști din alte medii artstice. Totodată, în toți acești ani de derulare, 
proiectul a generat și producții care au fost prezentare ulterior în Stagiunea 
de spectacole organizată de CNDB sau pe alte scene de profil. Programul a 
creat totodată și un context interdisciplinar de transfer de cunoaștere, punând 
în conexiune artiști și medii culturale diferite (ediția din 2019 a proiectului de 
rezidențe a intersectat, spre exemplu, artiști din România, Ucraina și Bulgaria). 
De asemenea, artiștii rezidenți au fost însoțiți de mentori coregrafi, care i-au 
ghidat în tot acest proces creativ.
Programul a favorizat și procesul de familiarizare a partenerului gazdă, în cazul 
de față Colectiv A și implicit Fabrica de Pensule, cu practici și discursuri artistice 
noi. În același timp, artiștii din contextul local (Cluj Napoca) au avut contact 
cu artiștii rezidenți. Astfel, considerăm că programul a favorizat mobilitatea 
artistică, circulația de idei și producții artistice, a contribuit la procesul de 
dezvoltarea a artiștilor și la apariția mai multor producții de dans contemporan.

Ce credeți că lipsește scenei artistice/contextului cultural din RO pentru a oferi 
programe de rezidență la nivel internațional?
Contextul local nu dispune în acest moment de infrastructura necesară pentru 
a asigura condițiile optime pentru programe de rezidență la nivel internațional. 
Cu mici excepții, cele câteva structuri existente dețin spații care oricum sunt 
insuficiente pentru artiștii locali, iar cele mai multe nu dispun nici de resursele 
financiare prin care să deruleze astfel de programe. 
În plus, precarizarea din ce în ce mai accentuată a scenei locale conduce la 
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prioritizarea proiectelor proprii și mai puțin a celor care să ofere rezidențe 
artiștilor din alte țări.

Cum vedeți viitorul programului vostru de rezidență în România? Cum va fi el 
continuat, dezvoltat în cazul în care intenționați să organizați în continuare 
programe de rezidență în viitor. 
Urmare a pierderii spațiilor în care organizațiile fondatoare își derulau activitățile 
în cadrul Fabricii de Pensule din Cluj-Napoca suntem la rândul nostru puși în 
situația de a pierde spațiul în care derulăm programul de rezidențe. Ca urmare, 
în funcție de resursele bugetare care vor fi alocate de către Ministerul Culturii 
și Identității Naționale pentru anul 2020 vom lua în considerare un alt spațiu, 
cel mai probabil în alt oraș. În acest moment suntem în procesul de identificare 
a noi soluții și oportunități pentru continuarea programului. 

Oferiți 3 sfaturi simple pentru organizatiile care derulează programe de 
rezidențe în RO. 
> Considerăm că este mare nevoie de rezidențe artistice care să nu fie orientate 
pe producția imediată, ci mai ales pe partea de cercetare, fapt care conduce 
ulterior spre un proces creativ genuin și consistent. Cele mai multe producții 
din scena locală se produc fără o perioadă suficientă de cercetare și laborator, 
iar asta se reflectă în calitatea artistică.
 
> Considerăm că etapa de dinaintea sosirii rezidentului, este la fel de importantă 
ca rezidența în sine. Înțelegerea practicii artistice și a nevoilor specifice 
contribuie mult la reușita unei rezidențe. Recomandăm un dialog consistent 
înainte de rezidența efectivă.
  
> Conectarea artistului resident cu alți artiști, cu reprezentanți ai altor structuri 
și cu profesioniști din alte medii, deci conectarea la un cadru extins și nu doar 
la bula restrânsă a profesioniștilor domeniului asigură premisele unui schimb 
informațional complex, între mai mulți actori, asigură legături mai complexe și 
un impact mai mare al rezidenței, atât pentru artist cât și pentru structurile din 
contextul local din care face parte organizatorul. 
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Centrul Național al Dansului București
Departamentul Programe si Proiecte CNDB
Persoane de contact: Carmen Coțofană & Andreea Andrei 
site internet: www.cndb.ro
email: office@cndb.ro

Rarița Zbranca este unul din managerii culturali care au avut un rol important 
în dezvoltarea scenei culturale din România, în special la Cluj-Napoca, dar și la 
nivel național și internațional. Împreună cu Fundația AltArt a condus programul 
de training pentru echipe centrelor culturale care au fost implicate în program 
de rezidență ArtistNe(s)t între 2006-2008 și a organizat o serie de rezidențe 
punctuale la Cluj în perioada 2014-2018. În prezent este director de programe 
la Centrul Cultural Cluj, care se pregătește să lanseze în curând un nou program 
de rezidențe la Cluj-Napoca. 

Vorbești-un pic despre rezidențele AltAlrt organizate la Cluj. 
La AltArt am organizat trei programe punctuale de rezidență artistică. Intenția 
noastră a fost să creăm spațiu și conexiuni pentru ca unul sau mai mulți artiști 
să poată cerceta și explora artistic temele care ne preocupă, ca organziație. 
Prima rezidență, Remake, era dedicată artei digitale și reinterpretării cu mijloace 
noi a unor lucrări din epoca de pionierat a artei media. Următoarele două 
programe de rezdență, Artizen și Ars Publica. Res Publica, au susținut o serie 
de intervenții în spațiul public, pentru activarea Parcului Feroviarilor din Cluj, 
la vremea aceea, un spațiu urban abandonat. Artiștii în rezidență veneau din 
România, Polonia, Croația și Spania, practicile lor acoperind zona dansului, 
artelor vizuale, teatrului, artei media și intervenției culturale. Toate proiectele 
în care am organizat rezidențe au inclus și alte tipuri de activități: cecetare, 
ateliere, expoziții, conferințe. Am considerat important să avem și rezidențe, 
pentru că ele generează o întâlnire productivă cu artiștii, o întâlnire deschisă, 
ne-preformatată. Fiecare din rezidențe a însemnat și crearea și producția unui 
proiect artistic nou. Durata lor a fost între două săptămâni și o lună. Experiența 
fiecărei rezidențe a fost diferită, tocmai pentru că munca artistului în rezidență 
s-a întrețesut cu alte activități. Pot spune că pentru noi, ca organziație, toate 
rezidențele au însemnat o întâlnire semnificativă.

http://www.cndb.ro
mailto:office@cndb.ro
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Care crezi că este impactul rezidențelor organizate la Cluj?
Pentru că nu am propus un program de rezidență cu continuitate, ci mai 
degrabă am apelat succesiv la practica rezidenței, e greu de spus dacă sau 
ce fel de impact au produs aceste experiențe. Proiectele realizate în cadrul 
rezidențelor cred că au avut impact în comunitatea locală, mai ales acelea 
care au adus intervenții (semi)permanente în spațiul public. Pentru noi a fost 
important să creăm contextul acesta, ca o pagină goală, pe care artiștii invitați 
să poată aduce ceva nou, într-un demers diferit decât cel solitar, de atelier, 
beneficiind în același timp de asistență și buget pentru producție. 

Ce crezi că lipsește scenei artistice/contextului cultural din RO pentru a oferi 
programe de rezidență la nivel internațional?
Nu cred că scenei artistice îi lipsește ceva pentru a fi terenul fertil pentru 
programe de rezidență internaționale. Sectorului cultural, cadrului în care 
acestă scenă se desfășoară, îi lipsesc însă în mod acut mijloacele de sprijin și 
stabilitate pentru a propune un program de rezidență cu continuitate.

Cum vezi viitorul programului vostru de rezidență în România? Cum va fi el continuat, 
dezvoltat în cazul în care intenționați să organizați în continuare programe de 
rezidență în viitor?
În acest moment nu cred că Fundația AltArt are resursele necesare pentru a 
dezvolta sau continua un program de rezidență. Cred că vom căuta, ca până 
acum, să integrăm rezidențe în proiectele noastre. 

Oferiți 3 sfaturi simple pentru organizatiile care derulează programe de rezidențe 
în RO. 
Mai degrabă câteva aspecte pe care le consider importante:
- să ofere asistență artiștilor în a înțelege, în a se conecta și a naviga în contextul 
local
- să ofere un onorariu artistic, diferit de bugetul de producție
- experiența mea e că a avea mai mulți artiști în rezidență deodată generează 
un context mult mai productiv și inspirant pentru artiști, față de rezidențele 
solitare
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Noul Centru Cultural de la Cluj are intenția de a demara/sprijini derularea de 
programe de rezidență la Cluj?
Da, la Centrul Cultural Clujean avem deja de mai mult timp în pregătire un 
program de rezidențe. Pentru că rolul centrului este de a crea resurse și 
programe care să susțină dezvoltarea sectorului cultural pe termen lung, efortul 
nostru se îndreaptă în a găsi cu administrația locală și județeană spații pentru 
programe permanente de rezidențe. Până când aceste spații vor fi disponibile, 
ne propunem să lansăm un program de rezidențe pilot, în 2020. Ce ne dorim, 
e un program de rezidențe al orașului, prin care organizațiile locale să poată 
invita artiști din alte orașe și din alte țări pentru a sprijini colaborările și co-
producțiile. Și, în același timp, ne dorim ca programul de rezidențe să susțină 
artiști să lucreze, pentru perioade între 2 săptămâni și 3 luni, la propriile 
proiecte. 

Centrul Cultural Cluj 
persoană de contact: Rarița Zbranca, director de program
site internet: www.cccluj.ro
email: rarita@cccluj.ro

http://www.cccluj.ro
mailto:rarita@cccluj.ro
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Re]eaua de reziden]e
ArtistNe(s)t

În perioada 2-5 aprilie 2009 a avut loc la
Bac`u evenimentul ArtistNe(s)t – un mo-
del de dezvoltare cultural`, organizat de

United Experts [i Centrul de Cultur` „Geor-
ge Apostu“, în cadrul c`ruia au avut loc pre-
zent`ri informale, evenimente artistice [i o
mas` rotund` cu peste 35 de participan]i –
arti[ti, manageri culturali [i jurnali[ti cul-
turali. 

ArtistNe(s)t a fost un program de rezi-
den]e artistice ini]iat de Gabriela Tudor în
parteneriat cu Centrul de Cultur` „George
Apostu“ din Bac`u, Centrul Cultural Euro-
pean de la Sinaia, Centrul de Cultur` Arcu[
[i Muzeul Na]ional „George Enescu“, sec]ia
„Dumitru [i Alice Rosetti Tescanu - George
Enescu“ Tescani, [i finan]at de Programul
Cultural Elve]ian în România. Timp de trei
ani, în perioada 2006-2008, cele patru insti-
tu]ii publice de cultur` [i trei organiza]ii
neguvernamentale (Centrul Interna]ional
pentru Art` Contemporan`-CIAC, Funda]ia
Menthor [i Galeria Nou`) au derulat pro-
grame de reziden]` cu sprijin financiar elve-
]ian, în zona artelor vizuale (Sinaia/Bucu-
re[ti/Constan]a), dansului contemporan
(Bac`u), teatrului (Arcu[) [i literaturii (Tes-
cani), la care au participat peste 50 de scri-
itori, coregrafi, regizori [i arti[ti vizuali din
România, Elve]ia, Germania, Grecia, Statele
Unite ale Americii, Canada, Luxemburg,
Ungaria etc. 

Evenimentul de la Bac`u a fost dedicat
memoriei Gabrielei Tudor, unul dintre pu]i-
nii manageri culturali cu un rol esen]ial în
promovarea [i dezvoltarea artelor contem-
porane în România. Prin initia]ivele [i
proiectele sale, prin sprijinul direct pe ca-
re l-a acordat arti[tilor [i organiza]iilor cul-
turale, ea a contribuit la dezvoltarea scenei
artistice române[ti. Gabriela Tudor a con-
dus în perioada 1999-2008 antena Fun-
da]iei Pro Helvetia în România [i, ulterior,
Programul Cultural Elve]ian în România. În
aceast` calitate, a sprijinit promovarea [i
realizarea unor proiecte inovatoare în toate
domeniile artistice, a ini]iat programe de re-
ziden]e [i schimburi artistice cu arti[tii ro-
mâni [i elve]ieni, a încurajat scena de art`
contemporan` independent`, producerea de
spectacole [i a sprijinit organizarea de festi-
valuri de dans, muzic`, teatru [i film. 

În finalul întîlnirii de la Bac`u a fost lua-
t` decizia cre`rii „Re]elei de Reziden]e Ar-
tistsNe(s)t“ din România, care va avea ca

obiectiv stimularea creativit`]ii în artele con-
temporane, încurajarea implement`rii activi-
t`]ilor de reziden]e artistice în România,
sprijinirea mobilit`]ii artistice [i a abord`ri-
lor interdisciplinare. Re]eaua va încerca, de
asemenea, s` func]ioneze ca un factor de
lobby pentru modificarea legisla]iei în vigoa-
re în ceea ce prive[te sus]inerea creativit`]ii
artistice prin acordarea de burse arti[tilor
români care s` nu fie supuse impozit`rii [i
prin crearea unui Statut al Artistului care
s` reglementeze modul prin care statul ro-
mân sprijin` [i protejeaz` creatorii. 

Re]eaua a fost fondat` de cele patru in-
stitu]ii publice de cultur` aflate în subordi-
nea Ministerului Culturii, Cultelor [i Patri-
moniului National [i va fi condus` de un
board format din Cristina C`ute[ (Centrul
Cultural European Sinaia), Laura Manola-
che (Muzeul National „George Enescu“), Geo
Popa (Centrul de Cultur` „George Apostu“),

Attila Kopacz (Centrul de Cultur` Arcu[),
Cosmin Manolescu (United Experts) [i Va-
sile Ernu (scriitor), Elisa Fuchs (membru de
onoare). 

Re]eaua va fi administrat` pentru o pe-
rioada de [ase luni de c`tre United Experts,
care se va ocupa de promovarea re]elei pe
plan na]ional [i interna]ional [i de organi-
zarea primei întîlniri a re]elei care va avea
loc la finalul lunii octombrie 2009 la Sinaia.
Re]eaua va r`mîne deschis` [i altor mem-
bri, institu]ii publice de cultur` [i organi-
za]ii culturale neguvernamentale, care do-
resc s` ofere reziden]e artistice pe baza unor
programe bine definite [i conform unor
standarde europene. 

Membrii re]elei au hot`rât de asemenea
continuarea programelor de reziden]` artis-
tice in Romania în urm`torii ani. În acest
sens, Centrul de Cultur` „George Apostu“ a
stabilit un parteneriat pe trei ani cu Centrul

de Crea]ie Coregrafic` din Luxemburg, prin
care un coregraf din Luxemburg va veni in
reziden]` la Bac`u în luna mai, iar un core-
graf român va pleca într-o reziden]` la Lu-
xemburg în luna iulie. Cei doi arti[ti selec-
tiona]i pe anul 2009 sînt Tania Sourby (Lu-
xemburg) [i Andreea T`n`sescu (România).
Centrul Cultural European din Sinaia îi va
avea ca invita]i în cadrul reziden]ei de la Si-
naia din luna mai 2009 pe arti[tii Cristina
David (Romania) [i Tanis Aram (Olanda).
Reziden]ele de la Tescani [i Arcu[ vor avea
loc în luna octombrie 2009. 

Mai multe informa]ii despre re]eaua cul-
tural` ArtistNe(s)t [i despre programele de
reziden]` ce vor fi derulate în România vor fi
accesibile în curînd pe site-ul www.
artistnest.ro, ce va fi reactualizat în perioada
imediat urm`toare.

Echipa ArtistNe(st)
n

ArtistNe(s)t este un program care sus]ine mobilitatea artistic`, stimuleaz` creativitatea
[i inova]ia în artele contemporane, încurajeaz` diversitatea cultural` [i

interdisciplinaritatea. Programul ArtistNe(s)t a fost finan]at în perioada 2006-2009
de Swiss Cultural Programme South-East Europe and Ukraine, Pro Helvetia/SDC.



OBSERVATOR

ULTURALCII
nr. 212 (470) l 16-29 aprilie 2009

S
U

P
L

IM
E

N
T

SUPLIMENT

Întîlnirea ArtistNe(s)t de la Bac`u a pro-
gramat masa rotund` cu tema Reziden]a
artistic` – un model de dezvoltare cul-
tural`. Au luat parte coordonatori ai pro-
gramului, reprezentan]i ai centrelor cultur-
ale [i organiza]iilor neguvernamentale ce
g`zduiesc reziden]e, arti[ti care au benefi-
ciat de acestea, consilieri, reprezentan]i ai
finan]atorului, evaluatori. Coregraful Cos-
min Manolescu, în calitate de moderator, a
deschis colocviul pornind de la obiectivele
propuse de Gabriela Tudor, precum [i de la
principalele activit`]i realizate. A punctat
cîteva caracteristici ale momentului actual,
legate de faptul c` finan]area se încheie, [i
a formulat trei teme principale de discu]ie:
viitorul programelor de reziden]` [i al
re]elei ArtistNe(s)t, modul optim în care ar
trebui s` func]ioneze acestea [i cine ar tre-
bui s` finan]eze în continuare programe de
reziden]` artistic`?

Iat` cîteva dintre principalele inter-
ven]ii. 

Elisa Fuchs, reprezentant Swiss Cul-
tural Programme Zurich, Elve]ia: „Ne-am
propus un proiect de trei ani, dar în acest
timp, am încercat s` contribuim [i la
crearea unei structuri care s` poat` con-
tinua. Din perspectiva noastr`, programul
[i-a atins multe obiective: capacit`]ile au
fost create, s-au derulat reziden]e de suc-
ces, s-au stabilit noi contacte, au fost de-
prinse noi practici culturale, imaginea cen-
trelor a cî[tigat în vizibilitate.“ 

Geo Popa, director Centrul Interna]io-
nal de Cultur` [i Arte „George Apostu“:
„Este important` evaluarea lucid` a pa-
[ilor f`cu]i în ace[ti trei ani. În opinia
mea, s-a creat baza unei structuri infor-
male, care a adunat energii creatoare [i a
elaborat formule de a func]iona împreu-
n`. E momentul ca re]eaua s` devin` for-
mal`, s`-[i poat` continua activitatea [i
s` se poat` deschide spre alte colabor`ri.“ 

Irina Cios, director Centrul Interna-
]ional pentru Art` Contemporan` Bucu-
re[ti-CIAC: „Formalizarea re]elei aduce
avantaje precum posibilitatea de a aplica
pentru finan]`ri na]ionale [i europene, de
a elabora o strategie comun` pentru strîn-
gerea de fonduri. Re]eaua ar putea s`
sus]in` [i aspecte strategice. Poate reu-
[im s` elimin`m neclarit`]ile legislative
din Statutul Artistului, s` explic`m de ce
e nevoie de un onorariu, dar [i cine de]ine
autoritatea asupra crea]iei. O lucrare re-
alizat` printr-o finan]are nu apar]ine fi-
nan]atorului, ci creatorului. Colaborarea
cu re]ele interna]ionale de centre de rezi-
den]` precum Res Artis pentru arte vizu-
ale sau European Network Centers cu
care am în]eles c` este în discu]ii Centrul
Apostu deschide alte oportunit`]i.“

Rari]a Szakats, evaluator, Funda]ia
AltArt, Cluj: „ArtistNe(s)t este prima ini]ia-
tiv` coerent` de abordare a reziden]elor în
România, care a f`cut s` se în]eleag` c`
acestea sînt importante în lucrul [i în cre-
a]ia arti[tilor. A[ sugera un tip de pre-
siune pozitiv` asupra factorilor de decizie,
astfel încît reziden]a s` fie inclus`, expli-
cit, ca activitate eligibil` în finan]`ri.“ 

Cristina Caute[, director Centrul Cul-
tural European Sinaia: „Ar trebui interve-
nit pentru schimbarea statutului centre-
lor, a[a încît s` avem posibilitatea de a

pl`ti onorarii arti[tilor. Ar mai trebui s` re-
amintim faptul c` tot ce facem decurge din
obliga]iile noastre de institu]ii publice.“

Petre Str`chinaru, membru în Comi-
tetul de Conducere ArtisNe(s)t: „S-a spus
c` ArtistNne(s)t este prima structur` de
reziden]` coerent`. Asta se datoreaz` fap-
tului c` a fost fundamentat` pe existen]a
centrelor culturale din subordinea MCC,
pe condi]iile existente aici. Acum se pune
acut problema viitorului, cum va influ-
en]a descentralizarea centrele? Va afecta
[i acest program? M` tem c` da. S` facem
tot ce putem ca m`car aceste centre care
au mai r`mas din totalul de 12, cîte erau
în 1990, s` r`mîn` la MCC. Finan]`ri se
pot gasi dac` ai structurile necesare [i a-
decvate, fie din sponsoriz`ri pentru burse,
dar [i convingînd ministerul s` organizeze
concursuri pentru burse [i s` le considere
o prioritate.“ 

Laura Manolache, director Muzeul
„George Enescu“, Bucure[ti, sec]ia „Du-
mitru [i Alice Rosetti Tescani“: „Tescani e
uncaz particular, pentru c` a fost dintot-
deauna un loc de reziden]`. Prin Ar-
tistNe(s)t, aici au revenit [i scriitori, al`-
turi de muzicieni. Centrul ob]ine venituri
proprii din taberele cu plat` organizate
anual, ce vor fi reinvestite în reziden]e,
dar numai pentru a asigura cazarea [i
masa arti[tilor, f`r` onorarii. Putem con-
tinua cu aceast` solu]ie de criz`. Singuri,
nu avem alta. Nu mai vorbesc de inten]ia
noastr` de a deschide [i un centru pentru
traduc`tori!“

Iosif Kiraly, artist vizual, coach Ar-
tistNe(s)t Sinaia: „În ace[ti ani, a început
s` se creeze o tradi]ie ce nu trebuie dis-
trus` acum. E nevoie de centre de re-
ziden]` dac` dorim s` fim cu adev`rat o

]ar` european`. Solu]ia de avarie mi se
pare periculoas`. Poate s` creeze un pre-
cedent.“ 

Virgil {tefan Ni]ulescu, inspector gu-
vernamental, membru în Comitetul de Con-
ducere ArtistNe(s)t: „Am convingerea c`
oamenii sînt importan]i în cultur`, la fel [i
dorin]a [i voin]a centrelor de a g`zdui rezi-
den]e. ArtistNe(s)t a contribuit esen]ial la
salvarea lor de la desfiin]are [i la p`strarea
obiectului de activitate. E mai pu]in impor-
tant cine le patroneaz`. Totu[i, un prim
efect al descentraliz`rii este c` nu am putut
coopta [i Centrul de la Mogo[oaia. 

Ca strategie de ap`rare, cred c` tot
atacul este cea mai bun` formul`. M` re-
fer la extinderea re]elei prin cooptarea al-
tor institu]ii, publice sau private, cu sub-
ordonare central` sau local`, dar [i la o
informare bine direc]ionat` spre MCC cu
privire la programul de reziden]e, care
este aproape necunoscut. Ar trebui încer-
cat` existen]a sa pe hîrtie, cum se spune,
în programele MCC. Chiar dac` nu va fi
bugetat în 2009, dar ar exista o perspec-
tiv` pentru 2010.“

nnnnnn

                             

Strategia pe termen
scurt [i mediu pentru
p`strarea ArtistNe(s)t

Rari]a Szakats: „Pe termen scurt,
vom [ti r`spunsul imediat ce afl`m ce pla-
nuri are fiecare centru. Pe termen lung, e
necesar` o comunicare la nivel na]ional
asupra efectelor ArtistNe(s)t, printr-un co-
municat de pres` la încheierea programu-
lui, prin dezbateri pe bloguri, spre exem-
plu, dar [i prin publicarea unui ghid cu
rezultatele proiectului, cu impactul avut

[i investi]iile f`cute. E un output ce poate
func]iona ca argument în activitatea de
sus]inere.“ 

Dana Partoc, evaluator, Funda]ia
AltArt Cluj: „Ar fi trei pa[i de f`cut: de sta-
bilit misiunea re]elei, care este valoarea
ad`ugat` a constituirii ei legale [i cum se
ajunge acolo ca structur`, func]ionalitate,
board intern [i extern.“

Gabriel Brojboiu, artist plastic, direc-
tor Funda]ia Menthor, Constan]a: „Ar tre-
bui hot`rît dac` re]eaua are statut de fun-
da]ie sau de asocia]ie, iar în perspectiv`,
s` viz`m s` devin` institu]ie de utilitate
public`.“

Filip Florian, scriitor în reziden]` la
Tescani: „Nu prea v`d dilema: avem un
model, s`-l urm`m! Alta e problema: cine
î[i asum` rolul de coordonator dup` dis-
pari]ia Gabrielei Tudor? Cu vizibilitatea e
mai greu. Fiind un subiect cultural, nu
prea intereseaz`. Cred c` eforturile în
acest sens ar trebui bine direc]ionate.“

Vasile Ernu, scriitor în reziden]` la
Tescani: „Procedural, e simplu. Trebuie
ref`cut` umbrela acestei infrastructuri ce
cuprinde cele patru centre. ArtistNe(s)t
poate continua ca o asocia]ie, cu obiective
clare, precis formulate, preluate din ve-
chiul program [i îmbog`]ite. 

În ce prive[te vizibilitatea urm`rit`, ar
trebui s` se mearg` pe filierele domeniilor
culturale, printr-un site, un newsletter [i
alte forme de informare direc]ionat`.“ 

Geo Popa: „Cînd discut`m despre cele
patru centre din subordinea MCC, s` ]i-
nem cont de infrastructura lor, de capi-
talul uman de care dispun, de experien]a
în derularea unor programe culturale bine
definite. Nu sîntem pe un teren gol în dez-
voltarea reziden]elor. Acestea trebuie s`
intre obligatoriu în programul managerial
minimal al centrelor. Mai mult, avem po-
sibilitatea de a acorda burse. În statutul
centrelor de cultur`, articolul 16 prevede
c` acestea «sprijin` tinerii arti[ti valoro[i
în afirmarea lor». S` fim con[tien]i îns` [i
de riscuri. Primul ar fi lipsa de finan]are
pentru investi]iile care s` dezvolte o parte
din infrastructur`, cum s-a întîmplat la
Centrul Apostu, care nu a primit finan]a-
re pentru a construi o sal` multifunc]io-
nal`. Al doilea risc îl reprezint` descen-
tralizarea. Putem s` elabor`m un raport [i
s`-l prezent`m la MCC [i în comisiile pen-
tru cultur` ale Parlamentului.“ 

Petre Str`chinaru: „Prin urmare, s`
întocmim un protocol de func]ionare a
re]elei, s` stabilim o contribu]ie minim`;
s` concepem un statut, luîndu-l ca model
pe cel al programului ArtistNe(s)t; s` pro-
voc`m discu]ii la MCC pentru a în]elege
corect modul în care trebuie s` te ra-
portezi la creator.“

Iosif Kiraly: „S` nu uit`m c` e nevoie
de oameni cu mare probitate profesional`
care s` promoveze [i re]eaua, [i arta con-
temporan`.“ 

Rari]a Szakats: „În concluzie, cuvin-
tele cheie ar fi: notorietate, soliditate, par-
teneriat viu, coerent al celor patru centre
plus deschidere, spre alte re]ele na]ionale,
cum este cea a muzeelor, precum [i inter-
na]ionale.“

Elisa Fuchs: „Re]eaua va fi diferit` de
programul ArtistNe(s)t, pentru c` nu va
avea acela[i coordonator de excep]ie, cum
a fost Gabriela Tudor, [i nici aceea[i
structur`... Este necesar`, îns`, pentru a
atinge un nivel na]ional [i interna]ional
care s`-i confere vizibilitate [i credibili-
tate. V` doresc succes!“

A consemnat
Eugenia Anca ROTESCU
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Reziden]a artistic` – un model
de dezvoltare cultural`
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Salome Schneebeli s-a aflat în rezi-
den]` – în cadrul   programului Ar-
tistne(s)t – la Centrul „George Apos-

tu“ din Bac`u în octombrie 2006, cînd a
propus un proiect, Dance Diary, prin care
creatoarea încerca s` transmit` întîlnirea
cu o alt` form` de cultur` ca experien]`
corporal`.

Ceea ce Salome Schneebeli  a prezen-
tat pe 3 aprilie 2009 la Centrul „George
Apostu“ a fost expresia devenirii proiectu-
lui, modul în care formula artistic` la care
a lucrat pe parcursul reziden]ei din 2006
a suferit metamorfoze în func]ie de spa]iul
cultural în care era relansat` propunerea
artistic`. 

Jurnalul de dans s-a metamorfozat
într-un alt spa]iu cultural, precum cel al
Egiptului, într-o crea]ie, Villa Incognita –
suport prezent`rii performative realizate
de Salome Schneebeli la Bac`u, la închi-
derea programului ArtistNe(s)t. Coregrafa
elve]ian` gînde[te „dansul, coregrafia ca
pe o provocare constant` de a scrie jurna-
lul vie]ii în diferite ora[e. Sînt experimen-
tate spa]iile, sînt ascultate [i urmate rit-
murile; sunetele, pove[tile [i dialogurile
sînt repetate prin mi[care, corpul este in-
vitat s` reflecteze asupra a ceea ce nu
poate fi rostit. Mi[c`rile experien]ei efec-
tive (ca „str`in“) devin gesturi ale dansato-
rului, pentru c` amintirea întîlnirii cu oa-
meni [i ora[e este, de fapt, amintirea mi[-
c`rii, fiind activat` prin mi[care“ (Salome
Schneebeli).

Formula este expus` cu claritate: la
întîlnirea cu o form` de cultur`, are loc o
metamorfoz` în experien]a receptorului.

Important este faptul c` cel care vine la
întîlnirea cu o cultur` necunoscut` lui pî-
n` atunci este purt`torul unor paradigme
culturale care rezoneaz` cu noul spa]iu
experimentat, dar g`se[te concomitent [i
disonan]e.

Pe de o parte, în cazul grav`rii în me-
morie a acestui tip de întîlnire, corpul este
cel în care jurnalul va fi scris ca registru
al unui complex de mi[c`ri cu sens. Pe de
alt` parte, va fi înscris ca amprent` cultu-
ral` care exprim` o dubl` form`: o form`
dat` de cultura receptoare, iar alta de cea
receptat`. Jurnalul de dans înscris în

corp este expresia sintezei între cele dou`
culturi care se întîlnesc. 

Din ceea ce ne propune Salome
Schneebeli este lesne de dedus c` un ar-
tist care alege s` experimenteze culturi di-
ferite va fi purt`torul unor amprente mod-
elate de experien]a întîlnirilor cu oameni
[i spa]ii similare sau contrastante. 

În mod firesc, substan]a  Jurnalului de
dans n`scut la Bac`u este complet diferi-
t` de cea a jurnalului care a prins form`
la Cairo. Corpul recepteaz` culturi diferite
prin grilele subiective ale propriei capa-
cit`]i de a se l`sa gravat de o anumit` ex-

perien]`. Faptul c` Salome Schneebeli a
apelat la Andreea Novac, în timpul de-
monstra]iei sale, pentru realizarea unei
improviza]ii care func]iona ca o scriere „în
direct“ a unei pagini dintr-un jurnal de
dans, este gr`itoare în acest sens. Corpuri
diferite î[i scriu diferit jurnalul în mi[-
care, dar consemnarea respectiv` se pe-
trece la întîlnire.

Un aspect important al cre`rii jurna-
lului de dans este dat de importan]a pe
care o are muzica în acest demers artistic.
Universul sonor al investiga]iei coregra-
fice  interculturale întreprinse de Salome
Schneebeli este realizat de Martin Gaten-
bei. Fidel ideii de contaminare cultural`
benefic`, artistul reu[e[te s` întîlneasc`
lumi muzicale aparent contrastante: mu-
zica lui Bach [i cea a muezinilor. Efectul
este de o armonie impecabil` [i de o coe-
ren]` f`r` fisur`. De fapt, noi nu ascult`m
dou` tipuri de muzic`, ci un metalimbaj
muzical rezultat prin tensiunea [i sinteza
dintre cele dou` lumi sonore. Acela[i lucru
se întîmpl` [i în cazul limbajului de dans
rezultat în urma întîlnirii cu o cultur` difer-
it`: prin mi[care, corpul aduce la lumin`
amintiri modelate de sinteza dintre univer-
sul receptorului [i universul receptat.

Jurnalul de dans propus de Salome
Schneebeli poate func]iona ca  metafor` a
întregului program Artistne(s)t: în ambele
demersuri este vorba de o deschidere c`-
tre culturi care vin s` îmbog`]easc` un
fond cultural distinct. A[a cum un într-un
corp integrat unui demers coregrafic sînt
înscrise amintiri filtrate prin experimenta-
rea unor întîlniri cu o nou` lume, tot ast-
fel un „corp cultural“ este îmbog`]it prin
atingerea unei alte culturi.  

Morala pove[tii ar fi, prin urmare,
aceasta: crea]ia autentic` se produce la
întîlnire.
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Un individ anonim, de nerecunoscut
cu spatele, în ]inut` anodin`, cu
gluga tras` pe cap, st` nemi[cat în

întuneric. Sau într-o fî[ie de lumin` pu-
ternic`. P`[e[te încet, de-a lungul unui
zid alb. Îl împinge cu mîinile, se lipe[te de el,
se muleaz` peste propria-i umbr`, se cam-
dreaz`, se strînge. Încearc` s` fac` corp co-
mun printr-o gam` întreag` de pozi]ii, toate
incomode, aproape imposibile. {i de st`ri –
ner`bdare, hot`rîre, a[teptare, decizie
ferm`, încrîncenare, abandon, revenire.

Astfel începe spectacolul Dance a
Playful Body, cu aceast` imagine puter-

nic` a individului în epoca contemporan`,
a raporturilor sale cu o societate care se
închide ermetic în fa]a lui. Care îl respin-
ge pîn` provoac` lehamintea [i chiar grea-
]a, la propriu. Doar aceast` secre]ie mai
poate fi substan]a cu care se înconjoar`,
descriind un cerc. Sau, poate, o inim`!
Nimic altceva nu mai face leg`tura cu
ceilal]i, iar suma de cabluri, [techere [i
prize în care se înf`[oar` nu înseamn`
conexiuni, ci doar utilit`]i golite de scop.

Expulzat din lumea rela]iilor interu-
mane, individul e[ueaz` pe o saltea pneu-
matic`, ce devine unica sa realizare [i

realitate. Chiar [i a[a, a o lua în posesie
presupune o ascensiune în etape [i un
efort întru aflarea echilibrului. C`utat, la
un moment dat, inclusiv printr-o atitu-
dine care evoc` rug`ciunea. R`spunsul
a[teptat nu vine [i atunci se pr`bu[e[te.
Dispare în spatele saltei, de unde se aud
icnete [i hohote de plâns. Precum [i vorbe
indescifrabile ale celui r`mas singur. {i
adev`rat. Atît cît se mai poate. 

Supravie]uie[te, în primul rînd, di-
mensiunea sa animalic`, u[or violent`,
parc` speriat`, certîndu-se pe sine sau cu
nev`zute spectre. Individul se reduce la
trupul s`u. De aceea, î[i cerceteaz` atent
nuditatea. Se pip`ie, se miroase, î[i ob-
serv` elasticitatea pielii. 

De[i chircit, adunat, îndoit, cu c`deri,
dispari]ii [i reveniri, acest moment este
totu[i un nou început. Individul deprin-
de/accept` regulile jocului social [i în]ele-
ge rolul corpului drept unic reprezentant
al persoanei. Nu gîndurile, nici sensibili-
tatea ori sentimentele intereseaz` în zilele
noastre, ci aparen]a. Interpretat` aici în
sensul propriu al cuvîntului. Va expune,
prin urmare, a playful body, dotat cu o ]i-
gar` [i amator de poze. Apari]ia este
acum energetic` [i destins` totdeadat`.
Este dispus s` cînte [i s` danseze stînd în
cap. Zidul îi devine partener. Anticipeaz`
astfel un viitor cînd va fi famous. {tie deja
c` are nevoie de paravane de protec]ie, în
spatele c`rora s` înainteze. Este singurul
mod în care poate avansa în aceast` lu-
me, care seam`n` tot mai mult cu cea din
desene animate, dup` cum o sugereaz`,
ascuns dup` salteaua ridicat` pe verti-
cal`, mi[c`rile sale. De acum înainte, e
st`pîn pe situa]ie. Las` salteaua s` cad`,
se a[az`, î[i [terge tacticos trupul cu un

[erve]el. Apoi, cu gesturi sigure, desface
ventilul, stinge lumina [i pleac`.

Aici se închide eseul coregrafic al An-
dreei Novac despre rostul corpului în jocul
amar, n`scut din exigen]e sociale contem-
porane [i menit s` ridice gradul de adapt-
abilitate, tot  social`. Succesul este îns` în
detrimentul personalit`]ii unice [i irepe-
tabile a individului. Asta nu înseamn` c` îl
reduce la o marionet` cu mi[c`ri stereoti-
pe, ci c` îl conduce treptat pe parcursul
unui proces de golire [i umplere. Extrage
tr`s`turile caracteristice [i le înlocuie[te
cu unele general agreate. Între extreme,
se aglomereaz` [i se succed, într-o  ordine
aleatorie, încerc`ri de sens [i de con-
struc]ie, care se n`ruie rând pe rând, pen-
tru ca unele noi s` le ia locul. Istvan Te-
gla[, actor foarte special, cu o expresivi-
tate corporal` [i gestual` aparte, sus]ine
scenic acest concept discursiv, clocotitor
[i imprevizibil asemenea magmei. Inter-
pretul are disponibilitatea [i mobilitatea
necesare unor permanente schimb`ri de
st`ri [i pozi]ii. Dar [i abilitatea de a le
înc`rca mereu de semnifica]ii. Nu apar
explicit, îns` pot fi intuite în fiecare mi[-
care, în ritmul cînd lent, cînd exploziv, în
prezen]a sa vie [i aplicat`.
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Jurnalul (în)scris în corp
Gina {ERB~NESCU

D
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Corp la zidul social
Eugenia Anca ROTESCU

Dance a Playful Body
Concept: Andreea Novac
Interpret: Istvan Tegla[
Produc]ie: Centrul de Cultur`
„George Apostu“ prin Swiss Cultural
Programme Romania, 
cu sprijinul Centrului Na]ional
al Dansului Bucure[ti
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Ozi cît trei ani, astfel s-ar putea rezu-
ma sesiunea dedicat` institu]iilor
care au derulat reziden]e Ar-

tistNe(s)t. Prezent`rile au fost f`cute deopo-
triv` de coordonatori ai programului, de
consilieri [i de arti[ti reziden]i. {i sus]inute
de imagini, filme video, lecturi, fotografii,
pliante, bro[uri.

S` lu`m lucrurile pe rînd, rezumîn-
du-ne doar la cuvinte.
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ArtistNe(s)t la Sinaia

Cristina Caute[, directoarea Centrului
Cultural European Sinaia, a f`cut o scurt`
introducere, contextualizînd programul de
reziden]e în cel general al Centrului, sub-
liniind c` acesta a fost o premier` în spa]iul
artistic românesc, atît pentru arti[tii inde-
penden]i, cît [i pentru public. Argumentele
s-au concentrat în jurul ideilor de încura-
jare a creativit`]ii, asigurarea mobilit`]ii ar-
ti[tilor, coeziune social`, preg`tirea publi-
cului pentru receptarea artei contempora-
ne. Exemplul gr`itor avea s`-l dea Liliana
Basarab, artist vizual, rezident` la Sinaia în
octombrie 200, care a expus modul s`u de
lucru pentru proiectul Monumente pentru
concepte. Miss/Mister Neutralitate, Obiectivi-
tate, Stabilitate. Premiza  de lucru a constat
în cercetarea mecanismelor prin care sînt
reciclate continuu reprezent`ri ale unor
simboluri sau concepte abstracte. Proiectul
a avut o component` interactiv`, l`sînd vi-
zitatorilor site-ului Centrului libertatea de a
vota imaginile preferate. 

Iosif Kiraly, consilierul reziden]ilor sin`-
ieni, a subliniat dublul rol al re]elei, de pro-
motor [i implementator al artei contempo-
rane, numind factorii majori ce contribuie
la acestea: educa]ia, media [i pia]a de art`. 

În finalul interven]iei echipei de la Sina-
ia, artistul vizual Nicu Ilfoveanu a prezentat
[i comentat un emo]ionant scurt metraj, re-
alizat în reziden]`, împreun` cu Michelle
Bressan, despre Bob, un localnic care a tr`-
it departe de oameni [i de lumina soarelui
pîn` la vîrsta de 33 de ani.

nnnnnn

        

ArtistNe(s)t la Arcu[

Kopacz Attila, reprezentant Centrul
Cultural Arcu[, începe prin a motiva dome-
niul ales, cel de teatru în spa]ii neconven-
]ionale. Au avut cî[tig de cauz` o serie de
elemente: existen]a celor dou` teatre din
Sfîntu Ghoerghe, unul de limb` maghiar` [i
altul de limb` român`, colabor`rile începute
din primii ani ai deceniului zece cu Uniter [i
cu Festivalul Atelier, prezen]a unor regizori
de marc` implica]i în aceste proiecte – Radu
Penciulescu, Sanda Manu, Ion Caramitru,
Andreea Vulpe, sau care lucreaz` în tea-
trele men]ionate, precum László Bocsárdi [i
Radu Afrim. În ciuda acestor premize pro-
mi]`toare, programul s-a derulat cu dificul-
tate la Arcu[. Csibi István, coordonatorul
s`u, explic` de ce. Înc` de la început au exi-
stat probleme cu conducerea Centrului,
care nu [i l-a asumat. Astfel, în loc de [ase
reziden]e, cîte erau prev`zute, s-au putut
derula doar trei. Dincolo, îns`, de toate a-
cestea, o problem` real` e g`sirea actorilor-
colaboratori pentru punerea în oper` a pro-
iectelor, institu]iile teatrale din zon` avînd
un program înc`rcat [i fiind greu de coint-
eresat. Apoi, bugetul alocat unei reziden]e
teatrale permite cu mare dificultate inves-
ti]ia necesar` realiz`rii unui spectacol. Cu
toate acestea, regizoarea Antonela Terebes-
cu a reu[it sa-[i duc` la bun sfîr[it proiec-

tul. Ideea sa, aceea de revolt` fa]` de sis-
tem, s-a coagulat în timpul reziden]ei de la
Arcu[, materializîndu-se în spectacolul-co-
laj dup` piesele Stop the tempo de Gianina
C`rbunariu [i Agamemnon de Rodrigo
Garcia.

nnnnnn

          

ArtistNe(s)t
la Tescani

Gabriela Ila[, coordonatoarea progra-
mului de la Tescani, deschide prezentarea
Centrului, recomandîndu-l ca un loc cald [i
primitor, unde se [tie c` rela]ia uman` este
fundamental` pentru scriitori. Men]ioneaz`
[i alte nevoi ale acestora: de spa]iu aparte,
de timp [i de statut. Programul ArtistNe(s)t
le face posibile, oferind, pentru prima dat` în
România, reziden]e pl`tite pentru scriitori.

Filip Florian îi d` dreptate, m`rturisind
c` de obicei scrie greu, dar în reziden]` a f`-
cut-o cu mai mult` u[urin]`. A g`sit tihna
[i lini[tea necesare pentru a se adînci în
lucru. Nu s-a sim]it scriitor de weekend sau
de concediu, cum se întîmpl` adesea la noi.
Este una dintre marile diferin]e fa]` de
Germania, de pild`, unde se trece din rezi-
den]` în reziden]`. {i se mai pl`tesc [i lec-
turile publice! În România îns`, lipse[te
nivelul de mijloc, al managerului cultural
care s` ob]in` finan]`ri de la autorit`]i [i s`
le redistribuie c`tre creatorii de literatur`.

Vasile Ernu a prevenit audien]a c` scri-
itorii vorbesc mult, dar despre ArtistNe(s)t
chiar merit` s` o fac`. În primul rînd, aces-
ta cupleaz` dou` zone, cea de stat, letargic`
[i cea independent`, vie, reactivînd astfel
Centrele Culturale. Apoi, ca fost rezident, a
apreciat timpul nefragmentat, totu[i prea
scurt ca s` produci un text sau numai s`-l
finalizezi. Par]ial, este compensat de ritmul
vie]ii, dep`rtarea de ora[e [i posibilitatea de
a men]ine doar leg`turile pe care le dore[ti.
Printre care, prietenia ce se leag` cu coleg-
ul de reziden]`, scriitor str`in. Finalmente,
fiecare devine un adev`rat agent literar
pentru cel`lalt în ]ara sa de origine. 

Dar mai bine s` l`s`m vorba [i s` as-
cult`m dou` fragmente din textele create în
reziden]` de Filip Florian [i Vasile Ernu.
Ceea ce am [i f`cut!
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ArtistNe(s)t 
la Constan]a

Gabriel Brojboiu, directorul Funda]iei
Menthor, a demonstrat c` arti[tii plastici
vorbesc pu]in. A explicat concis în ce con-
stau proiectele Constan]a Caz. Au fost ini-
]iate din nevoia arti[tilor locali de a se ex-
prima altfel [i altundeva decît la prea ofi-
cialele saloane de prim`var` sau toamn`,
dar [i din dorin]a de a lucra cu spa]iile ne-
conven]ionale, precum cele abandonate,
postindustriale sau postmilitare (caz este [i
o prescurtare de la cazemat`) sau neintrate
înc` în circuit, respectiv cl`diri în construc-
]ie. În mod fericit, ideile lor s-au întîlnit cu
preocup`ri ale autorit`]ilor locale [i au pri-
mit sprijinul acestora. Era îns` nevoie de
ceva mai mult spre a invita doi arti[ti recu-
noscu]i interna]ional – Dan Perjovschi [i
Renate Christin – s` colaboreze. Ajutorul a
venit prin Gabriela Tudor, care a în]eles va-
loarea artistic` [i civic` a întreprinderii. A
sus]inut-o, cooptînd Funda]ia Menthor în
programul ArtistNe(s)t. Astfel, a fost posibil
al doilea „exerci]iu de reorientare în imediat”,
proiectul Antropocity, ce dezvolt` un de-

mers vizual în jurul apartenen]ei arti[tilor
la cetate. Reciproca este, de asemenea, val-
abil`, întrucît contribu]ia acestuia la cre[-
terea vizibilit`]ii funda]iei [i a artei contem-
porane în ora[ e incontestabil`.
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ArtistNe(s)t
la Bucure[ti

Irina Cios, directoarea CIAC, a ales o
prezentare caracterizat` prin balansul lucid
[i optimist între trecut ]i viitor. A început
prin a anun]a c` CIAC împline[te zece ani
de activitate independent`, dar cu surse de
finan]are fragile. Ceea ce a presupus lucrul
pe proiecte [i mult` flexibilitate în adapta-
rea permanent` a strategiei [i a demersuri-
lor punctuale în func]ie de cerin]ele mo-
mentului în artele contemporane. A coborît
[i mai mult în timp, în anul 1896, cînd un
arhitect italian a proiectat o cl`dire indus-
trial` în cartierul Rahova – Uranus. Aceasta
a intrat în renovare, iar parterul va deveni,
în curînd, sediul CIAC, cu o infrastructur`
adaptat` s` g`zduiasc` reziden]e. Adopta-
rea programului  vine dup` o experien]` se-
rioas` în schimburile de arti[ti [i cooperare
interna]ional`. Reziden]ele sînt coordonate
curatorial, avînd teme legate de varii con-
texte urbane. În 2008, CIAC a avut sus]ine-
re financiar` pentru trei reziden]e, acordate
unor arti[ti care nu locuiesc în Bucure[ti,
nu se cunosc între ei [i nu exist` un spirit
de genera]ie, dar pentru care a fost asigurat
suport rela]ional în capital`. Între proiecte-
le de regenerare urban`, a fost men]ionat
unul care î[i propunea s` defineasc` rela]ia
dintre spiritul de centru [i spiritul de peri-
ferie, precum [i cel video intitulat To Whom
Belongs the City, o cartografiere subiectiv`
pe criteriul personalit`]ii.

nnnnnn

        

ArtistNe(s)t la Bac`u

Gazd` perfect`, Geo Popa, directorul
Centrului „George Apostu“, a încheiat ziua
prezent`rilor. În fapt, dup` o scurt` introdu-
cere, a proiectat [i comentat un film despre
reziden]ele de dans contemporan de la Ba-
c`u. Expemplific`rile sînt conving`toare,
atît în ceea ce prive[te seriozitatea cu care
echipa centrului a abordat programul
ArtistNe(s)t, cît [i în diversitatea coregrafi-
lor [i a temelor abordate. Mai mult, filmul
aduce m`rturii consistente despre implica-
rea arti[tilor în comunitate, prin atelierele
de lucru [i chiar spectacolele realizate cu
elevii Liceului de Coregrafie din localitate.
Alt aspect trateaz` efectele imediate ale rezi-
den]elor, respectiv participarea spectacolelor
create aici la evenimente [i festivaluri de
prestigiu din ]ar` [i din str`in`tate, dar [i
faptul c` ora[ul a cî[tigat un public stabil
pentru o manifestare anual` ce aduce la Ba-
c`u produc]ii române[ti [i str`ine. Coregrafa
Salome Schneebeli din Elve]ia a vorbit despre
bursa avut` aici în 2006, cînd i-a întîlnit pe
Cosmin Manolescu [i Florin Fieroiu. Au dis-
cutat mult [i au ajuns la concluzia c`, indife-
rent de limb` [i cultur`, de stilul [i drumul
particulare coregrafilor, arta înseamn` via]`.
{i via]a se îmbog`]e[te atunci cînd ai [ansa
de a merge în alte zone, în locuri deschise [i
nesigure totdat`, s` cuno[ti oameni noi. Ar-
ti[tii înva]` unii de la al]ii, dar, în aceste oca-
zii, înve]i multe [i despre sine. Din bog`]ia re-
ziden]ei de la Bac`u, s-a n`scut spectacolul
Dance Diary, pe care am fost invita]i s`-l ur-
m`rim în aceea[i sear`.

n

     

O experien]`
Andreea

C~PIT~NESCU

Invita]ia Gabrielei Tudor (director Pro-
gramul Cultural Elve]ian în România) de
a participa, în anul 2006, în cadrul primei
reziden]e coregrafice ArtistNe(s)t de la Ba-
c`u, a fost un prilej de a asista la înce-
putul programului, de a aduna amintiri
legate de entuziasmul, curiozitatea [i
deschiderea cu care am fost întîmpinat`
timp de patru s`pt`mîni. Experien]a
ArtistNe(s)t a venit pentru mine dup` un
alt proiect coordonat de Gabriela Tudor [i
Programul Cultural Elve]ian în România,
„Phoenix ’05“, proiect în care am desco-
perit [i m-am confruntat cu realit`]i ro-
mâne[ti ce m-au marcat [i dezvoltat pe
plan artistic [i personal. Datorit` expe-
rien]elor de acest gen, apreciezi [ansele
care ]i-au fost acordate de-a lungul tim-
pului [i realizezi cît de important este s`
oferi înapoi. 

Dincolo de [ansa de a beneficia de un
spa]iu de repeti]ii [i toate condi]iile de
cazare [i produc]ie necesare unei rezi-
den]e artistice, perioada de cercetare de
la Bac`u a fost pentru mine un prilej de a
descoperi o alt` Românie, în afara
Bucure[tiului. 

Mi-aduc aminte cu drag de modul în
care se uitau, în primele zile, angaja]ii de
la Centrul Apostu atunci cînd m` vedeau
prin parcul Centrului înc`lzindu-m` sau
improvizînd, iar mai tîrziu culegeam
împreun` cire[e [i discutam ore în [ir...

Treptat, conceptul proiectului meu
(solo-ul interior exterior) a fost influen]at
de fiecare experien]` petrecut` în Bac`u
sau împrejurimile acestuia. În cele patru
s`pt`mîni de reziden]`, am avut ocazia de
a vizita [i Centrul de la Tescani, un loc al
descoperirilor [i confrunt`rilor cu sine.
Discu]iile purtate pîn` tîrziu în noapte cu
arti[tii români [i str`ini (coregrafi [i scri-
itori), în sufrageria unuia dintre reziden]i,
înc` mi se pare c` fac parte dintr-o scen`
de film, în care descoperi uimit c` e[ti
unul dintre personaje...

Întîlnirea cu elevii Liceului de Art` din
Bac`u, de la clasele de coregrafie, mi-a
amintit de problemele cu care ne con-
frunt`m la nivel de educa]ie [i formare
profesional` în România. În cadrul ate-
lierului pe care l-am condus în Bac`u au
participat aproximativ 15 elevi, cu vîrste
între 14-18 ani. În viitor, sper ca proiectul
ArtistNe(s)t [i/sau alte proiecte s` con-
tribuie într-un mod constant la dezvol-
tarea acestor tineri, astfel încît în viitor
dansul contemporan s` poat` beneficia,
la Bac`u, de un public interesat [i, de ce
nu, avizat, format în jurul unei comuni-
t`]i de dans.  

ArtistNe(s)t a fost pentru mine un
prilej de cercetare artistic`, f`r` a avea
presiunea unei produc]ii, iar acum pri-
vind în urm`, cred c` acest cadru generos
seam`n` mult cu personalitatea Gabrielei
Tudor, cea care a conceput [i coordonat
proiectul.

Astfel de reziden]e, dedicate cercet`rii
unui proiect, dialogului, experimentului
[i schimbului de idei, sînt esen]iale pen-
tru dezvoltarea unui artist. 

Proiectul interior exterior pe care l-am
realizat în cadrul ArtistNe(s)t, cu sprijinul
Centrului „George Apostu“ din Bac`u [i al
Programului Cultural Elve]ian în Româ-
nia, a fost prezentat pîn` în prezent la
Bac`u, Bucure[ti [i Stuttgart. 

Reportaj de a doua zi
Eugenia Anca ROTESCU
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Bursa de reziden]` este unul dintre ce-
le mai frumoase lucruri care i se poate
întîmpla unui scriitor în perioada în care
lucreaz` la o carte. Mai to]i amicii mei scri-
itori se plîng, la unison, de una [i aceea[i
problem`: lipsa de timp [i a unui loc de
refugiu. Nu [tiu cum e în alte domenii [i
cum î[i gestioneaz` al]ii timpul, îns` pen-
tru mine, nevoia unui „timp continuu“, ca-
re s` nu fie fragmentat, care sa-]i permit`
s` lucrezi o perioad` mai lung` asupra c`r-
]ii este absolut necesar`. Cînd am primit
bursa de reziden]a de la Tescani, acordat`
de Pro Helvetia în colaborare cu Centrul de
Cultur` „Rosetti Tescanu – George Enes-
cu“, am fost mai mult decît bucuros.

{tiam de aceast` burs` de ceva vreme,
[tiam de proiectul derulat de Pro Helvetia,
[tiam de eforturile pe care le-a depus Ga-
briela Tudor pentru a realiza acest proiect
ambi]ios. Ideea de a utiliza o infrastructur`
existent`, de a pune la dispozi]ie cele patru
centre pentru a g`zdui arti[ti, de a pune
un artist roman [i unul str`in s` cola-
boreze, de a le oferi [i suportul financiar
etc., mi se pare o ofert` generoas`.  

De fapt, un scriitor nu are nevoie decît

de un spa]iu care s`-i ofere lini[te [i de un
sprijin financiar care sa-i permit` s` re-
nun]e temporar la slujbele pe care le pres-
teaz` în mod normal. Bursa Pro Helvetia
permitea aceast` deta[are. În ce prive[te
spa]iul de la Tescani, nu am decît cuvinte
de mul]umire. Ideea ca cei doi scriitori (eu
[i Cezar Paul-B`descu) s` fac` o lectur` la
Ia[i mi s-a p`rut de asemenea excelent`.
Singura mea problema real` a fost durata.
Nu repro[ez nimic, fiindc` [tiu bine cu ce
eforturi s-a realizat aceast` reziden]`. Dar
cred c` pentru un scriitor o lun` este prea
pu]in. E de fapt insuficient pentru a realiza
un proiect. Într-o lun` de zile po]i face
multe, po]i finaliza o carte, schi]a un pro-
iect, îns` nicidecum nu po]i scrie o carte. 

Pentru mine, care aveam deja început
un proiect, lucrurile au func]ionat cam
a[a: în prima s`pt`mîn` doar am citit [i
mi-am revenit dup` Bucure[ti, în a doua
s`pt`mîn` am început s`-mi fac noti]e [i
abia în a treia [i a patra s`pt`mîn` am
reu[it s` scriu. Cînd eram în toiul scrierii,
mi-am dat seama c` trebuie s` m` întorc la
Bucure[ti.   

Dup` perioada mea de reziden]`, am
vorbit de mai multe ori cu mul]i dintre scrii-
torii care au avut aceast` burs`, cu Gabriela
Ila[, cea care a fost responsabil` cu acest
proiect la Tescani, [i to]i am c`zut de acord
în ceea ce prive[te bucuriile [i împlinirile de
la Tescani. Mai toat` lumea a fost de p`rere
c` o lun` este prea pu]in. Cred c` o burs`
între trei [i [ase luni ar fi excelent`.

Faptul c` aceast` reziden]`, singura
din ]ara noastr`, a luat sfîr[it mi se pare
grav. Faptul c` o institu]ie str`in` a avut
ini]iativa organiz`rii unei astfel de rezi-
den]e în Romania se pare c` spune mult
despre neputin]a noastr`. Îns` faptul ca
nici o institu]ie cultural` româneasc` s`
nu reu[easc` s` continue un astfel de
proiect mi s-ar p`rea tragic. Nu ne putem

plînge c` nu avem bani, nu ne putem plîn-
ge c` nu avem infrastructur` sau mai [tiu
eu ce ne lipse[te. Avem [i bani, avem [i o
infrastructur` cît s` ne permitem s` orga-
niz`m acest gen de reziden]e. Avem minis-
tere, uniuni profesionale, institu]ii cultur-
ale etc. Se pare îns` c` nu prea avem oa-
meni care s` gîndeasc` proiecte de acest
gen. Nici m`car nu trebuiesc gîndite, c`ci
pot fi luate gata de la... nem]i, s` zicem.
Avem o multitudine de modele, care, cul-
mea, nu necesit` nici sume de bani mari,
nici energii colosale, dar care pot avea
efecte substan]iale. De fapt, ne trebuie me-
reu, la locul potrivit, o Gabriela Tudor, care
din p`cate ne-a p`r`sit prea devreme, [i
l`sat` sa-[i fac` treaba.

Din perspectiva criticului de dans, reziden]ele din cadrul programului
Artistne(s)t au constituit o [ans` de în]elegere aprofundat` a modului în
care se construie[te un act artistic. 

E bine [tiut c` nu se pune problema unui aparat critic eficient în orice art`,
dac` obiectul discursului lipse[te sau este ineficient. Faptul c` am asistat la pro-
cesul de crea]ie al unor spectacole care s-au n`scut ori s-au aprofundat la Centrul
„George Apostu“ din Bac`u m-a ajutat s`-mi rafinez privirea pe care o îndrept spre
o crea]ie. M-a ajutat s`-i în]eleg pe arti[ti în latura lor uman`, puternic legat` de
cea artistic`.

Un alt aspect important al acestor reziden]e este dat de gradul de libertate acor-
dat coregrafilor. Este necesar s` în]elegem c` o concep]ie despre completa eficien]`
a unui discurs artistic trebuie dep`[it`: artistul are dreptul s` gre[easc`, nu este
dator în fa]a nim`nui s` aduc` o re]et` de succes a crea]iei sale, este liber s`-[i dez-
volte crea]ia ulterior, dup` cum este la fel de liber s-o „înmormînteze“ [i s` treac`
mai departe, spre alt` etap` a parcursului s`u artistic. Acesta este unul dintre
motivele cele mai importante ale necesit`]ii ca astfel de reziden]e s` existe: intro-
ducerea unei abord`ri relaxate [i realiste asupra destinului unui produs artistic.

Ar trebui poate s` v` vorbesc despre experien]a mea personal` legat` de
Artistne(s)t, despre bucuria de  a privi cum se construie[te un discurs coregrafic,
despre lungile discu]ii purtate cu anumi]i arti[ti, care mi-au oferit privilegiul de a
m` primi în „laboratorul“ lor, de a m` l`sa s` fiu martora muncii lor, de a-mi
împ`rt`[i nesiguran]ele lor, entuziasmul sau reticen]ele cu privire la propunerea
artistic` ce f`cea obiectul prezen]ei lor în reziden]`. Nu voi nominaliza pe nimeni,
nu voi povesti pîn` la cap`t nici una din aceste experien]e, pentru c` ele reprezint`
o form` de intimitate ce trebuie s` transpar` doar în produsul artistic.

F`r` doar [i poate, un cî[tig enorm al reziden]elor Artistne(s)t este dialogul pe
care l-au prilejuit între culturi. Cu siguran]`, arti[tii români au avut enorm de
înv`]at de la coregrafi ca Bernard Baumgarten sau Ivy Baldwin, dup` cum to]i
arti[tii str`ini au putut cu siguran]` s` constate c` spa]iul românesc are mult ofer-
it dansului contemporan interna]ional.

Necesitatea existen]ei unor astfel de reziden]e nu poate fi rupt` de rolul pe care-
l au asupra dezvolt`rii criticii de dans de la noi. Fiind un spa]iu al dialogului, al
interac]iunii între culturi [i modalit`]i diferite de exprimare artistic`, o astfel de cat-
egorie de reziden]e nu poate r`mîne f`r` ecou la nivelul abord`rilor teoretice ale
artei coregrafice. 

Conceptul de work in progress este esen]ial, se pare, pentru dansul actual.
Multe festivaluri sînt efectiv laboratoare în care artistul a[az` sub lup` ingredien-
tele crea]iei sale [i le ofer` publicului…O form` de expunere care nu poate avea
decît efecte benefice asupra raport`rii spectatorilor la actul artistic. Vulnerabilitatea
artistului poate fi astfel un instrument de umanizare a artei. 

În cadrul reziden]elor, acest tip de vulnerabilitate este un material de lucru extrem
de fertil. A fi martor la acest mod de raportare la construc]ia unui discurs coregrafic
este, f`r` îndoial`, pentru un critic de dans, o [ans` de a avea mai mult` grij` fa]`
ceea ce scrie, de a dobîndi o form` de în]elepciune necesar` unei reflec]ii s`n`toase
asupra dansului, de a coborî de pe o periculoas` pozi]ie de autoritate teoretic`.

Reziden]ele Artisne(s)t au mai avut un rol extrem de important pentru peisajul
nostru coregrafic: acela de a demonstra c` dansul contemporan românesc poate
exista [i altundeva decît în Bucure[ti.

n

      

Experien]a
reziden]ei mele 

Vasile ERNU

Reziden]ele
[i vulnerabilitatea
necesar` artistului

Gina {ERB~NESCU

Coregraful Florin Fieroiu

Actri]a Petronela Grigorescu \n reziden]` la Arcu[
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Gabriel BROJBOIU,
artist plastic, director

Funda]ia Menthor,
Constan]a

1. ArtistNe(s)t a avut o particularitate
pentru noi; s-a pliat pe un demers local ce
a adus al`turi de arti[tii const`n]eni cre-
atori de marc` din alte ora[e. 

2. În aceast` abordare, exist` avanta-
jul de a oferi o expertiz` organizatoric` spe-
cializat`. Ar fi îns` interesant ca arti[ti
din cîmpuri diferite s` poat` intra în rela-
]ie, fapt care ar putea dinamiza demersul,
ducînd la dezvolt`ri neprev`zute ini]ial. E
de dorit s` se promoveze firescul comu-
nic`rii, l`sînd la alegerea reziden]ilor cum
doresc s` lucreze.

3. Reziden]ele au venit în sprijinul
programului Constan]a Caz, ce are în ve-
dere valorificarea spa]iilor neconven]iona-
le – postindustriale, exmilitare, ruine, ca-
se neterminate..., fiind un exerci]iu de re-
orientare în realitatea imediat`. În gene-
ral, am g`sit în]elegere la autorit`]ile loca-
le [i îmi doresc s` identific`m puncte de
interes comun. 

4. Întîlnirile au ceva din dinamica bi-
lelor de biliard, un amestec între calcul [i
aleatoriu, între previzibil [i surpriz`. În alt
plan, rela]iile stabilite pot dura [i se pot
concretiza în colabor`ri viitoare interesan-

te. Simpozioanele sau reziden]ele sînt un
fel de structuri familiale complexe menite
s` diminueze distan]ele dintre participan]i.

5. În mod normal, un artist vine în re-
ziden]` pentru a primi sau oferi mai mult,
pentru a recupera o lini[te pe care nu o
mai g`se[te în existen]a cotidian` [i, de ce
nu, pentru a se întîlni cu sine însu]i, pen-
tru a se reînc`rca.

6. Sper s`-i ]in` puterile, r`bdarea [i
entuziasmul pe cei ce le sus]in, pentru c`
altfel nu prea ai pe ce te baza. De la auto-
rit`]i, greu po]i a[tepta un r`spuns stabil
pe un anumit tip de problem`. Totu[i, tre-
buie s` fiu optimist, pentru c` am întîlnit
[i persoane care-[i citiser` fi[a postului.

7. A[ încheia amintind sugestia de a
ne simplifica priorit`]ile în sensul perfor-
man]ei culturale. Simplu de zis...
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Elisa FUCHS,
coordonator Swiss Cultural

Programme

1. ArtistNe(s)t reprezint` un program
prin care ne-am propus nu numai s` fi-
nan]`m, prin Programul Cultural Elve]i-
an, ini]iative culturale, ci  s` [i facilit`m
crearea de structuri, de re]ele. Este singu-
rul program în care am lucrat cu autori-
t`]i publice care de]in infrastructura ne-
cesar` materializ`rii proiectelor finan]ate. 

2. La ini]ierea programului, aceasta
era o formul` logic`. Centrele au contri-
buit la realizarea programului prin dezvol-
tarea infrastructurii proprii [i prin alege-
rea unui specialist-coordonator al proiec-
tului. Fiecare centru [i-a  construit o i-
dentitate bazat` pe promovarea unui tip
de art`, ceea ce nu a împiedicat deschide-
rea spre alte domenii artistice.

3. A fost un proces de acumul`ri. O
activitate din cadrul programului a de-
clan[at alte activit`]i care au vizat comu-
nitatea local`. De exemplu, în Bac`u au
existat chiar spectacole create în cadrul
reziden]elor, realizate prin implicarea pu-
blicului.

4. Multe „activit`]i secundare“ apar ca
urmare a acestor proiecte. Ele se manifes-
t` pe termen lung sub forma colabor`rilor
între arti[tii reziden]i sau ca dezvolt`ri ale
produselor artistice ini]iate în reziden]e.

5. Cu siguran]`. În centre, prin inter-
mediul reziden]elor s-au facilitat schim-
buri culturale, gra]ie capacit`]ii arti[tilor
implica]i de a se deschide c`tre alte forme
de cultur`.

6. Ele se pot dezvolta dac` solu]iile vor
fi c`utate cu entuziasmul Gabrielei Tudor.
Ar fi ideal ca reziden]ele s`-[i continue
existen]a în forma unei re]ele care s` asig-
ure colaborarea dintre centre.

7. A[ ad`uga faptul c` ArtistNe(s)t a
fost „prefa]at“ de proiectul „Phoenix 05“
(realizat tot prin Programul Cultural Elve-
]ian Pro Helvetia), care a avut ca obiectiv
dezvoltarea institu]iilor de cultur` din
mediul rural.
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Cristina  CAUTE{,
director Centrul Cultural

European Sinaia

1. Este un program care ne-a provocat
[i ne-a deschis oportunit`]i, un program
pilot, implementat, printr-o excep]ie, de
statul elve]ian, care a admis pentru prima
dat` s` lucreze cu institu]ii publice. A-
cum, la final, pot s` spun c` a fost un pro-
gram de succes, bine în]eles [i asumat de
cele patru centre. Apoi dezvoltat [i reali-

zat, cu unele neîmpliniri, dar cred c` [i-a
atins obiectivele.

2. Nu neap`rat. Fiecare centru are li-
bertatea s`-[i aleag` un alt domeniu sau
s` mearg` mai departe pe cel deja desco-
perit. Cred îns` c` se poate face mai mult.
În paralel cu ArtistNe(s)t, Centrul de la Si-
naia n-a renun]at la stagiile de preg`tire
în muzic` pe care le deruleaz` de peste
[apte ani. 

3. {i noi, [i comunitatea local`. În ca-
drul prezent`rilor publice, am constatat c`
publicul cel mai interesat este format din
popula]ia [colar`, ceea ce înseamn` c`
programul atinge [i o component` educa-
tiv`, de formare a unui viitor public avizat.

4. Vor exista dac` aceste reziden]e ar-
tistice vor continua. Deocamdat`, s-a de-
monstrat nevoia acut` de astfel de progra-
me, în institu]ii care au o baz` material`,
un patrimoniu, o experien]` [i ni[te con-
tacte cultivate constant. Autorit`]ile locale
[i centrale trebuie s` [i le asume, la fel [i
faptul c` centrele sînt preg`tite s` le deru-
leze f`r` investi]ii uria[e. 

5. Categoric sînt. Fiecare prezentare
public` a fost prilej de întîlniri cu comu-
nitatea local` [i cu arti[tii locali. 

6. Inten]ionez s` includ programul de
reziden]e artistice în proiectul meu de ma-
nagement [i sper s` fiu conving`toare pentru
Ministerul Culturii, care a încurajat [i sus-
]inut [i pîn` acum centrele culturale. Sper s`
[i-l asume ca pe o prioritate na]ional`. 

7. Vor veni precis în viitorul apropiat,
pentru c` aici tocmai asta se discut`: cum
s` continu`m. 
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Cosmin MANOLESCU,
coregraf, artistic coach,

ArtistNe(s)t

1. Reprezint` o provocare, pentru c`,
pentru prima dat` în România sînt conec-
tate în acela[i timp institu]ii de cultur` cu
organiza]ii non-guvernamentale, cu un fi-
nan]ator interna]ional, cu arti[ti, cu coor-
donatori artistici. Acest proiect, care spri-
jin` arti[tii, schimb` realmente ceva în
peisajul cultural românesc. 

Chestionar pentru ArtistNe(s)t
Eugenia Anca ROTESCU [i Gina {ERB~NESCU

În paralel cu evalu`rile pe criterii [tiin]ifice derulate în timpul întîlnirii
ArtistNe(s)t de la Bac`u, revista Observatorul Cultural a propus un set de [apte
întreb`ri care s` reflecte, din mai multe perspective, modul în care persoane [i
institu]ii implicate în acest program s-au raportat la obiectivele sale majore.

1. Ce înseamn` ArtistNe(s)t pentru dumneavoastr`?
2. Considera]i c` formula existent`, pe centre de reziden]` dedicate cîte unui

domeniu artistic, este cea mai potrivit`?
3. În ce mod activitatea dvs. a interferat cu comunitatea local`?
4. Considera]i c` exist` efecte pe termen lung ale reziden]elor artistice? Care

ar fi acestea?
5. Sînt centrele de reziden]` un creuzet a comunic`rii interculturale?
6. Cum vede]i viitorul reziden]elor artistice în Centrele Culturale din România?
7. Final deschis... Noi ne oprim aici cu întreb`rile, dar a[tept`m

complet`ri.

Fotografie de grup ArtstNe(s)t
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2. Aceast` formul` e bun` pentru c`  îi
ofer` artistului un timp de crea]ie [i con-
solideaz` ideea de reziden]`. Cînd arti[ti
din domenii diferite sînt pu[i laolalt`, scop-
ul reziden]ei de transform`. Desigur, nimic
nu a oprit centrele s` î[i gîndeasc` rezi-
den]ele interdisciplinar. Mai depinde, desig-
ur, [i de natura proiectelor propuse (multe
au avut o structur` interdisciplinar`).
Desigur, dup` 3 ani, în urma unei evalu`ri,
lucrurile pot s` capete o alt` form`…

3. Proiectul a fost conceput astfel încît
s` aib` rezonan]` la nivel de comunitate.
Gra]ie activit`]ilor conexe, n`scute în ur-
ma acestor reziden]e, se întîmpl` ceva atît
în spa]iul respectiv, cît [i în spa]iile în ca-
re ajung produsele artistice.

4. Ele rezid` în primul rînd în schim-
barea mentalit`]ii la nivel institu]ional.
Vor fi cu siguran]` vizibile efectele dintre
colabor`rile din ce în ce mai frecvente din-
tre institu]ii [i ONG-uri. 

5. Dînd [ansa arti[tilor din ]`ri [i cul-
turi diferite s` se întîlneasc`, sînt aduna-
te, ca într-un creuzet, ingrediente a c`ror
sintez` va duce în timp la apari]ia unui
produs artistic.

6. Probabil c` scena cultural` româ-
neasc` nu este înc` preg`tit` pentru lu-
crul în re]ea, care în str`in`tate e foarte
dezvoltat [i reprezint` o modalitate de
abordare pe orizontal`, prin care se asigu-
r` tuturor participan]ilor acela[i punct de
start. E bine îns` c` se con[tientizeaz` fap-
tul c` re]eaua e solu]ia ca acest tip de pro-
gram s` continue într-o manier` coerent`.

7. Faptul c` programul a fost finan]at
din bani publici elve]ieni oblig`, într-un
fel, statul român s` finan]eze proiecte cul-
turale. Modelul poate fi replicat, iar suma
investit` în acest proiect e infim` în raport
cu posibilit`]ile bugetare române[ti. 
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Salome SCHNEEBELI,
Coregraf, rezident

ArtistNe(s)t, Elve]ia

1. ArtistNe(s)t înseamn` pentru mine
schimb cultural, comunicare, plasarea
mea într-un spa]iu în care am avut mult
de înv`]at. 

2. Atunci cînd creeaz`, arti[tii se des-
chid oricum spre alte arte. Chiar dac` se
realizeaz` focalizarea pe o anumit` art`,
interdisciplinaritatea este inerent` actului
artistic.

3. Faptul c` am comunicat foarte bine
cu echipa Centrului „George Apostu“, cu
Florin Fieroiu [i Cosmin Manolescu, m-a
ajutat s` transmit comunit`]ii de aici ceea
ce am creat, am ajuns la rîndul meu s`
cunosc o form` de cultur` complet nou`
pentru mine [i s` duc [i spre alte comu-
nit`]i rezultatul a ceea ce am lucrat aici

4. Cel mai important efect pe termen

lung are loc la nivel emo]ional. Se creeaz`
prietenii, e[ti îmbog`]it de întîlnirea cu oa-
menii cu care lucrezi [i cu care comunici. 

5. Da, acesta este viitorul artei: des-
chiderea, întîlnirea cu forme diferite de
cultur` care s` stimuleze crea]ia [i s` o
transforme într-o form` autentic` de întîl-
nire între oameni. Nu ne putem închide la
nesfîr[it în cercul propriei noastre culturi.

6. Aceast` ini]iativ` trebuie s` conti-
nue, iar cea mai bun` formul` este aceea
a unei re]ele a Centrelor care organizeaz`
reziden]ele.

7. Am putut constata c` în România
s-a conturat o diversitate a limbajelor co-
regrafice [i a temelor propuse de core-
grafi, ceea ce constituie f`r` îndoial` un
important cî[tig cultural.
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Gabriela ILA{,
coordonator proiect, Centrul

de reziden]` ArtistNe(s)t
Tescani

1. Pentru mine, ideea de reziden]` e
veche, pentru c` la Tescani se fac rezi-
den]e de foarte mult` vreme. Important` a
fost comunicarea cu reziden]ii, rela]ia pro-
fund uman` care a luat na[tere pe par-
cursul prezen]ei lor acolo. 

2. A fost bine c` reziden]a s-a concen-
trat asupra literaturii, în cazul Tescanilor,
pentru c` scriitorii au nevoie de un spa]iu
lini[tit, departe de agita]ia cotidian`, un-
de nu g`sesc r`gazul de a crea. 

3. Impactul s-a petrecut mai mult la
nivel uman. E mai greu de stabilit o rela]ie
cu comunitatea, pentru c` Tescani  e un
loc mai izolat. Dar unii dintre reziden]i au
comunicat foarte bine cu localnicii. Pe
Bogdan Ghiu, de exemplu, îl cuno[tea toa-
t` lumea, era uimitor s` ie[i cu el la plim-
bare [i sa vezi c` tot satul îl [tie.

4. Efectul pe termen lung e dat de
na[terea unor c`r]i, care sînt începute la
Tescani, sau scrise în mare parte acolo.
Faptul c` lumea cump`r` c`r]ile [i afl`
unde s-au n`scut e un astfel de efect.

5. Comunicarea intercultural` e inevi-
tabill`. Lumile interioare ale reziden]ilor
s-au potrivit întotdeauna foarte bine. Prie-
tenia dintre ei a continuat în timp [i a fost
facilitat` de spiritul unui loc ca Tescani.

6. Eu sînt optimist` în privin]a con-
tinu`rii reziden]elor. La Tescani, lucrurile
au mers bine întotdeauna [i vor continua
la fel. Ministerul Culturii ne-a ajutat, apli-
c`m cu proiecte. Solu]ii exist` mereu, da-
c` se vrea.

7. Prin trecerea noastr` la Muzeul
„George Enescu“, la Tescani lucrurile
merg mai bine acum. În acest moment, nu
am nici un motiv de îngrijorare pentru
soarta reziden]elor.
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Rari]a SZAKATS,
evaluator,

Funda]ia AltArt)

1. Este prima abordare coerent` a ide-
ii de reziden]` în România, care creeaz` o
mas` critic` de profesioni[ti.

2. Focalizarea pe o art` a ajutat la dez-
voltarea în centre a competen]elor artis-
tice aferente artei contemporane. Eu cred
în interdisciplinaritate [i am v`zut c` pro-
dusele artistice din reziden]e oricum tin-
deau spre aceast` abordare. 

3. În proiecte au exist` componente
prin care arti[tii au lucrat direct cu o co-
munitate local`, iar în unele cazuri, a-
ceast` component` a avut dimensiune
educa]ional`. Mai exist` [i comunitatea
artistic` asupra c`reia a existat un impact
dat de comunicarea între arti[ti.

4. Pe termen lung, efectul va fi scoa-
terea unor Centre Culturale din anumite
paradigme învechite [i repozi]ionarea lor
în raport cu arta contemporan`. S-ar pu-
tea produce efecte la nivel de politici, prin
vocea comun` a unor organiza]ii interesa-
te de cre[terea num`rului [i calit`]ii rezi-
den]elor. 

5. Nu e vorba numai de culturi dife-
rite, ci [i de arti[ti cu expertiz` cultural`
distinct`. Aceste schimburi duc la rafina-
rea sim]ului critic al creatorilor [i recepto-
rilor de cultur`, precum [i sporirea
competen]ei culturale a managerilor.

6. Primul pas e capitalizarea experien-
]ei dat` de ArtistNe(s)t. De aici putem con-
strui argumente  pe care s` le prezent`m
celor care decid asupra politicilor cultur-
ale. Un instrument important este desigur
re]eaua, vocea comun` care s` accentue-
ze vizibilitatea fenomenului.

7. E important ca produsele artistice
ale reziden]elor s` fie mai vizibile prin in-
termediul mass-media. Arti[tii trebuie s`
fie mai implica]i în selec]ia proiectelor [i
în delimitarea standardelor. {i ar mai fi [i
rolul politicienilor…
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Petre STR~CHINARU,
membru în Comitetul

de Conducere ArtistNe(s)t

1. Pentru mine, ArtistNe(s)t înseamn`
o ctitorie. Proiectul s-a n`scut la Arcu[, în
2004, cînd am organizat simpozionul „Cen-
trele de reziden]` – posibilit`]i române[ti
[i perspective europene”. 

2. La început, ne-am gîndit c` se poa-
te identifica un specific local. Dar, din mo-
mentul în care aceste cuiburi se vor sta-
biliza pe ideea de reziden]e, nu exclud nici
una dintre variante, atîta vreme cît cen-
trele pot oferi condi]ii în domeniul respec-
tiv. De pild`, la Arcu[ exist` o tradi]ie mu-
zical` care continu`. Alta este problema,
cea a selec]iei, care trebuie f`cut` de cine-
va avizat.

3. Ne desf`[ur`m activitatea într-o zo-
n` multietnic` [i multicultural`. Îns`[i
rela]ia cu localnicii creaz` înc` de la bun
început o astfel de comunicare.

4. Lucr`rile realizate de reziden]i tre-
buie v`zute ca parte dintr-o etap` de
crea]ie, chiar ca parte dintr-un patrimo-
niu. Cred c` misiunea noastr` este s`-i
sprijinim s`-[i caute un drum. 

5. Sistemul ArtistNe(s)t, care prevede
g`zduirea simultan a doi arti[ti, unul din
Ro-mânia, altul din str`in`tate, creeaz` o
rela]ie între ei. Prin ei, se creeaz` posibili-
tatea [i disponibilitatea altor parteneriate.

6. Ar fi dou` aspecte. În primul rînd,
dac` actualele centre î[i vor p`stra statul
[i vor fi sprijinite în dot`ri în folosul aces-
tor reziden]e, lucrurile se pot dezvolta. E-
xist` îns` multe alte spa]ii care pot fi folo-
site în acest scop. M` gîndesc inclusiv la
casele memoriale, care au un bun poten-
]ial. Problema este s` vrei, dar ca s` vrei,
trebuie s` în]elegi [i necesitatea, [i meca-
nismul organiz`rii reziden]elor. 

7. Sper s` ajungem s` vedem c` se poa-
te. Nici nu este foarte greu. Important e s`
creezi contextul [i apoi s` la[i lucrurile s`
se întîmple. 
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Liliana BASARAB,
artist plastic, rezident,

Centrul Cultural European
Sinaia

1. Pentru mine, ArtistNe(s)t e o idee
bun` care trebuie s` continue. Este o ne-
cesitate ca un artist din România s` aib`
acest gen de oportunit`]i în ]ara lui. Poate

c` este simplu spus, dar e atît de natural
s` existe a[a ceva, încît pare ciudat s`
aduci argumente în acest sens.

2. Da, într-un fel. Arti[tii mileniului III
sînt pluridisciplinari. Cred c` se pot gîndi
[i proiecte de lucru interdisciplinare. În]e-
leg, îns`, c` pentru un centru e important
s` dezvolte o anume direc]ie. 

3. Proiectele mele sînt legate de comu-
nitate. Pentru mine, e important contex-
tul, mentalitatea oamenilor din jur, care
m` influen]eaz`. Cred îns` c` nu trebuie
anume c`utate proiecte care s` implice
comunitatea sau s` o fac` într-un mod
for]at, doar dac` acest lucru apare ca o
necesitate pentru artist. 

4. În parcursul unui artist, sînt anu-
mite etape. Între ele, ar trebui s` fie aces-
te reziden]e, alte proiecte, alte granturi,
colec]ionarii din România [i a[a mai de-
parte. Cred c` sînt ni[te verigi [i e bine ca
nici una dintre ele s` nu lipseasc`.

5. Da, hot`rît, a[a ar trebui s` fie [i
chiar a[a sînt. 

6. Ar trebui men]inut` formula în care
au func]ionat în acest proiect, m`car o
vreme. S-ar putea aduce unele îmbun`t`-
]iri, în special în ce prive[te durata de re-
ziden]`. O lun` este cam pu]in, dar, în
rest, consider c` este o modalitate optim`
de a sprijini arti[tii. 

7. Dezbaterile de aici, de la Bac`u, mi
s-au p`rut foarte realiste. Analizele f`cute
de participan]i demonstreaz` c` au o ima-
gine foarte clar` a ceea ce s-a întîmplat, iar
de aici se na[te necesitatea de a continua. 
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Geo POPA,
director Centrul

Interna]ional de Cultur` [i
Arte „George Apostu“, Bac`u

1. ArtistNe(s)t este conceput ca un
modul important pentru mobilitatea artis-
tului contemporan, un modul de cunoa[-
tere, de cercetare, de contact cu diferite
medii culturale. 

2. Centrul Apostu dezvolt` programe
pluridisciplinare [i de interferen]` a arte-
lor. Reziden]ele artistice, beneficiind de
infrastructura de aici [i de oameni preg`-
ti]i, le completeaz` [i creaz` o vizibilitate
puternic` institu]iei [i domeniului. 

3. Am c`utat s` punem la dispozi]ia
rezidentului toat` gama de întîlniri posi-
bile cu mediul cultural moldav, s` discute
cu scriitori [i studen]i, s` lucreze cu li-
ceeni... Iar ce s-a întîmplat aici s-a reflec-
tat [i la Bucure[ti, Sibiu, Luxemburg, cre-
înd astfel o leg`tur` normal` între oameni
[i culturi. Pe de alt` parte, este rela]ia cu
administra]ia local`, care nu prea în]elege
care ar trebui s` fie menirea unui centru
cultural [i cu atît mai pu]in ce se întîmpl`
cu aceste reziden]e. Necunoscîndu-le, nici
nu le sus]ine [i nici nu le poate ap`ra. 

4. Cred c` este un model european
puternic [i bine implementat. Cred în des-
f`[urarea lui pe termen lung, pe diferite
paliere [i domenii. 

5. Discut`m, deocamdat`, doar despre
programe de reziden]`. Cred îns` c` vor
ap`rea [i centre de reziden]` specializate. 

6. Ar fi dou` lucruri. În primul rînd, e
vorba despre voin]a [i disponibilitatea fie-
c`rui centru de a continua programul. Pe
de alt` parte, vorbim despre surse de fi-
nan]are. Sper într-un dialog normal [i fi-
resc cu administra]ia local` [i central`, în
a[a fel încît s` se g`seasc` solu]iica astfel
de centre s` poat` fiin]a. 

7. Ar trebui s` intr`m într-un firesc al
dialogului, s` ne a[ez`m cu temei [i cu fo-
los într-o rela]ie direct` cu lumea [i cu
via]a prin intermediul acestor arti[ti.
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