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Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
● Tel.: +40-241.488.001 / Fax:+40-372.007.000 ● e-mail: consjud@cjc.ro ●

Compartiment Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate
Nr.CJC 3799/02.02.2021
Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 01 februarie – 07 februarie 2021
Datorită situației epidemiologice actuale aceste activități cultural – educative pot suferi modificări
1. MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA
La sediul instituție – Expoziția permanentă a muzeului.
Se va continua rubrica - Un tablou/o lucrare de artă pe săptămână postată pe pagina de facebook a
muzeului.
2. COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA
DELFINARIU
- Antrenamente cu delfini în prezența publicului vizitator – de Luni până Vineri, orele 11:00 și 15:00.
- Demonstrații Delfinariu- durată 20 minute, Sâmbătă și Duminică, orele 11:00 , 15:00.
http://www.facebook.com/delfinariuconstanta
PLANETARIU
- Demonstrații Planetariu de Luni până Vineri
prezentarea sistemului solar și găurile negre;
- „Expoziția - navigația astronomică”;
- „Expoziția - diamantele pămantului”;
- „Conjuncția Saturn-Venus” 6 februarie 2021;
- „O aselenizare pe Luna”.
http://www.facebook.com/planetariuconstanta

orele 10:15, 11:45, 13:00, 14:15 cu tematică

MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE
- Echitație- plimbări/ manej cu caii și poneii de Luni până Duminică între 10:00 - 16:00.
- Activității de îngrijire a animalelor pe timpul sezonului rece.
- ,,Zborul de la păsări la avioane”- 5 și 8 februarie 2021- Baby Zoo.
http://www.facebook.com/microrezervatieconstanta
ACVARIU
- Acvariu „Sesiune de hranire a speciilor de pești din patrimoniul secției Acvariu în zilele de Luni,
Miercuri și Vineri ora 14:00”.
http://www.facebook.com/acvariulconstanta
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3. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
-

La sediul instituție – Expoziția permanentă a muzeului.
Blog: Istorii de viață.
Pe pagina de facebook a instituției muzeale se vor pune zilnic numeroase informații despre
patrimoniul muzeului de istorie.
Apariții în mass-media.
Implementarea proiectului transfrontalier ARHICUP:https://www.minac.ro/proiecte.html.
Implementare proiect LIVING DANUBE LIMES.
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța prezintă exponatul OPAIȚ CERAMIC
BILYCHNIS, iar materialul poate fi consultat accesând link-ul de mai jos: (exponatul rămâne
până la înlocuire cu altul....) - Coordonator: Tiberiu Potârniche, șef secție Patrimoniu Cultural.
Exponatul lunii | Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (minac.ro)
- Emisiune la radio Sky: „Exercițiu de civism” fără dată coordonator dr. Lavinia Dacia
Dumitrașcu.
4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”

Secția Ansamblul Folcloric Profesionist „Izvoare Dobrogene” – Promovare Cultură Tradițională:
-

01 februarie – „169 de ani de la naşterea celui mai mare dramaturg român” I.L. Caragiale calendar literar.

https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada
-

03 februarie - Catedra Canto - Muzică Uşoară, moment artistic sustinut de eleva Clara Lupea
Perdivară, anul III de studiu. Aceasta interpretează piesa „Dacă părinţii ar fi copii”.

Coordonator: Expert Vadim Iftime
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada
Serviciul coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și
Exploatare a Filmelor:
-01 februarie – „Sfântul Trifon şi Gurbanul viilor”- tradiţii şi obiceiuri populare din Dobrogea.
- 02 februarie – „Întâmpinarea Domnului şi Ziua ursului”- tradiţii, obiceiuri şi legende.
Coordonator: Referent de specialitate: Ana-Laura Parfinov
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada

5. TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
Potrivit comunicatului Teatrului de Stat Constanța , în săptămâna care urmează, instituția invită
publicul constănțean să urmărească evenimente online ale proiectului cu cofinanțare europeană
GENIUS LOCI (SPIRITUL LOCULUI), care face parte din Programul cultural european Europa
Creativă.
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Este continuarea primului proiect european în care Teatrul de Stat Constanța a fost implicat, în
2018, „Legende pe ruine circulare”, intitulat astfel după o povestire a scriitorului argentinian Jorge Luis
Borges.
„Genius Loci” are ca lider de proiect Teatrul Astragali din Lecce, Italia, o trupă internațională
condusă de regizorul Fabio Tolledi, vicepreședinte al rețelei mondiale a Institutului Internațional al
Teatrului, afiliat la UNESCO.
Așadar, potrivit comunicatului Teatrului de Stat Constanța în săptămâna 01.02.2021 –
07.02.2021vor avea loc mai multe evenimente și activități:
-

Marți, 2 februarie, la ora 18:00, este programat evenimentul „Twinning Performing Arts” (în
traducere aproximativă „spectacole gemene”) – și va fi transmis online, pe paginile Facebook ale
teatrului și proiectului Genius Loci: un moment artistic filmat, în care artiști ai Teatrului de Stat
Constanța vor interpreta cântece tradiționale românești, iar artiști de la Lecce vor interpreta
cântece tradiționale din Italia.

-

Miercuri, 03 februarie, este programat un moment mai puțin public, în cadrul activității „Who
is My Neighbour” (Cine este vecinul meu?); mai puțin public pentru că include elevi de liceu și
se va desfășura pe o platformă online. Elevi de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova,
sub îndrumarea profesoarei Elena Manea vor citi online, pe roluri, câteva fragmente din piesa
„Viața e vis” de Pedro Calderón de la Barca. Evenimentul va da posibilitatea elevilor să intre în
contact cu literatura dramatică spaniolă, iar partenerii spanioli din proiect, de la Fundația
Dansului „Alicia Alonso” din cadrul Universității Regele Juan Carlos din Madrid, le vor vorbi
despre cultura spaniolă.

-

Vineri, 5 februarie, de la ora 19:00, în cadrul activității „Community Heritage” (Patrimoniul
comunității), va fi difuzat online, pe paginile Facebook ale teatrului și proiectului, un film
documentar ce va avea ca temă tradițiile regiunii noastre. Filmul este realizat de Iulia Pană,
artist vizual, jurnalistă și poetă, o personalitate polivalentă, recunoscută în comunitatea
constănțeană.

-

Duminică, 7 februarie, de la ora 19:00, „Zburătorul”. Rezidența cuprinde și un exercițiu
teatral realizat sub îndrumarea regizoarei Diana Mititelu. Este o scurtă reprezentație teatrală pe
care cei interesați o pot viziona, pe paginile Facebook ale teatrului și proiectului. Actorii Laura
Iordan Adrian, Alina Manțu, Georgiana Mazilescu și Remus Archip, de la Teatrul de Stat
Constanța și Onur Uysal, actor turc, din trupa internațională a Teatrului Astragali, au explorat
împreună cu Diana Mititelu mitul Zburătorului. În folclorul românesc, Zburătorul era un spirit
care venea noaptea la fecioare sau la femeile însărcinate. Lua forma unui tânăr frumos și nu
putea fi văzut de nimeni altcineva din preajma femeii bântuite.
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Așadar, potrivit comunicatului Teatrului de Stat Constanţa, instituția de cultură își invită
spectatorii să vizioneze online evenimentele rezidenței de creație a proiectului Genius Loci, de
această dată în regim de pandemie, în așteptarea vremurilor mai bune...
De asemenea, Teatrul de Stat Constanţa, potrivit noului comunicat, reia spectacolele live și își
așteaptă publicul cu două spectacole pentru întreaga familie – „Desculț în parc” (sâmbătă) și
Memoria apei (duminică).
Numărul maxim de spectatori la un spectacol este de 70.
De asemenea, Teatrul de Stat Constanța, portivit comunicatului înaintat, asigură spectatorii că în
interiorul instituției sunt aplicate toate măsurile de protecție – nebulizarea spațiilor și distanțarea atât în
timpul accesului și ieșirii, cât și în timpul reprezentațiilor .
Programul spectacolelor la SEDIU este:
Sâmbătă, 6 februarie, de la ora 19:00 spectacolulu „DESCULȚ ÎN PARC”.
Duminică, 7 februarie, de la ora 19:00 spectacolul „Memoria apei” de Shelagh Stephenson, în
traducerea și regia lui Vladimir Anton.

6. TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”
Potrivit comunicatului Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” instituția
reia susținerea spectacolelor la sediul Teatrului „Căluțul de mare” (Sala Elpis).
Prin urmare, spectatorii sunt așteptați în primul weekend al lunii februarie 2021 (zilele de 06
februarie și 07 februarie) să vizioneze următoarele spectacole:
-SÂMBĂTĂ, 06 FEBRUARIE 2021, ora 11:00, copiii însoțiți de părinți și bunici sunt așteptați
la spectacolul „FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI”, adaptare după Ion Creangă, un spectacol
recomandat 3+, cu durata de 50 minute.
Regia și scenariul îi aparțin lui Daniel Stanciu, în spațiul scenografic imaginat de Delia Cornelia
Ioaniu. Creatorul muzicii din acest spectacol este Dan Bălan.
În distribuție: Rovena Paraschivoi/ Daniel Minciună, Ion Ciolan/ Clara Ghiuvelechian, Claudia
Brădescu/Tiberiu Roșu, Daniela Vlad și Grațian Prisacariu.
-DUMINICĂ, 07 FEBRUARIE 2021, ora11:00, spectacolul „CEI TREI PURCELUȘI”, adaptare
după Serghei Mihailov, un spectacol recomandat 3+, cu durata de 50 minute.
Regia artistică a spectacolului îi aparține lui Geo Balint, muzica a fost compusă de Dan Bălan iar
decorurile au fost realizate de Adrian Drăguț.
În distribuție: Arina Cojocaru, Grațian Prisacariu, Ion Ciolan, Tiberiu Roșu.
Potrivit comunicatului, spectacolele Teatrului „Căluțul de mare”, ce se vor juca pe scena teatrului
de păpuși, vor fi susținute, în condiții de maximă siguranță, în conformitate cu noile reglementări privind
activitățile educative, culturale și artistice și a măsurilor luate la nivel național pentru asigurarea condițiilor
de siguranță sanitară a acestor activități în contextul pandemiei de Sars-Covid-19 și Ordinul
2941/19.06.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus Sars-Cov-2 și pentru
asigurarea desfășurării activităților in condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii cât și conform
Ordinului Comun al Ministerului Culturii și Ministerului Sănătății nr. 3245/1805/2020, publicat în Monitorul
Oficial, nr. 986 din 26 octombrie 2020.
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Dintre măsurile de siguranță sanitară pe care Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța
„Căluțul de mare” le aplică pentru evitarea contaminării cu noul coronavirus, conform cu cadrul
legislativ în vigoare, în comunicat sunt amintite:
-efectuarea triajului observațional la intrarea în locație și măsurarea temperaturii va fi obligatorie; nu
se va permite accesul în instituție a persoanelor ce prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3ºC.
-persoanele ce vor refuza să le fie verificată temperatura, nu vor avea acces în instituție;
-distanțarea fizică de 1,5 m intre persoane/ grupuri trebuie păstrată la intrarea in instituție cât și in
spațiile din teatru, în momentul deplasării (de exemplu, la toaletă);
-accesul publicului va fi permis doar în condițiile purtării măștii de protecție pe toată durata
spectacolului (pentru o protecție eficace, obligatoriu masca va acoperi gura și nasul);
-sunt plasate, la loc vizibil, anunțuri scrise cu atenționări privind normele de distanțare fizică și
regulile privind accesul în instituție;
-se va indica de către personalul instituției de cultură pentru copii, permanent, dezinfectarea și
igienizarea mâinilor cu dezinfectant avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție prin cele 6
dispensere, plasate la loc vizibil și accesibil pentru copii și adulți, în instituție;
De asemenea, prin comunicatul înaintat, Teatrul pentru Copii reamintește că, începând cu stagiunea
2020-2021, a fost implementat achiziționarea online a biletelor; astfel, platforma poate fi accesată din ziua
de marți a fiecărei săptămâni, de la ora 10:00 până vineri la ora 14:00.
Pentru cei ce vor achiziționa bilete la casieria teatrului, programul va fi de marți până vineri, în
intervalul 10:00-14:00.
Schema sălii cu pachetele puse în vânzare pe platforma www.myticket.ro, se găsește și pe site-ul
instituției www.teatruldelamare.ro.

7. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I.N.ROMAN” CONSTANȚA
Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța continuă seria de prezentări ale unor personalități
dobrogene și naționale, cu următoarele nume:
02 februarie 2021 – Aguleți Isabela ;
02 februarie 2021 – Cristescu Claudiu;
05 februarie 2021 – Gavrilescu Victoria.
AVIZAT

Direcţia de Turism şi Coordonarea Instituţiilor de Cultură Subordonate,
Director Executiv Jeacă Dumitru

Întocmit și redactat
Musteață Ana, inspector superior
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