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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 34262 /06.10.2021

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 04 octombrie - 10 octombrie 2021

1. MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA
 La sediul instituției din Constanța și la sediul Secției „Dinu și Sevasta Vintilă” din Topalu –
Expoziția permanentă a muzeului.
 ,,INFANTA” – expoziție în memoria Doinei Păuleanu, expune pictorul Ioan IACOB, curator Raluca
Băloiu, vernisaj vineri 24 septembrie ora 16.00. Expoziția rămâne deschisă în perioada 24 septembrie
- 23 octombrie.
 ,,CORPUL UMAN’’- expoziție personală de pictură ELENA-TANIA DETCOV - 01 Octombrie 15 Octombrie 2021. Vernisajul va avea loc vineri 01 Octombrie ora 15:00.
Evenimentele organizate în cadrul Muzeului de Artă Constanța sunt promovate atât pe website-ul
instituției: www.muzeuldeartaconstanta.ro, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia www.facebook.com

2. COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA
DELFINARIU
 Activitatea cu publicul vizitator în cadrul secției Delfinariu este suspendată.
În ceea ce privește reluarea demonstrațiilor cu delfinii, acest lucru se va face în momentul avizului
favorabil primit din partea Consiliului Științific.
Orice modificare ulterioare a programului va fi comunicată.
http://www.facebook.com/delfinariuconstanta

PLANETARIU
 Demonstrații în Planetariu cu publicul vizitator - durată 20 minute , (prezentarea cerului vizibil actual
și a altor corpuri cerești de interes): de luni până duminică orele: 10:30;11:45; 13:00; 14:15; 15:45;
17:00.
 Expoziția temporară „Mișcarea Soarelui prin cercul zodiacal”.
 Expoziția temporară „Navigația astronomică”.
 Expoziția temporară „Diamantele Pământului”.
 Conjuncția Soare – Marte 7-8 octombrie.
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http://www.facebook.com/planetariuconstanta
MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE
 Vizitare Microrezervație și Păsări Exotice, de luni până duminică - orele: 10:00 - 19:00.
 Echitație – plimbări / manej cu caii și poneii de luni până duminică orele: 10:30 - 12:00 și 12:30 15:00.
 Expoziția temporară „Cu copiii în buzunar – Marsupialele”.
 Atelier – reportaj „Un colț de sălbăticie”.
http://www.facebook.com/microrezervatieconstanta
ACVARIU
 „Sesiune de hrănire a speciilor de pești din patrimoniul secției Acvariu, în zilele de Luni, Miercuri și
Vineri ora 14:00 ghidaje în prezența vizitatorilor.
 Vizitare Acvariu, de Luni până Duminică - orele:10:30 - 18:00.
http://www.facebook.com/acvariulconstanta

3. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
 La sediul instituției – 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.
Proiect cultural Black Sea programme (Municipalitatea Nessebar, Muzeul de Istorie a Moldovei
Chișinău, MINAC) ARHICUP Black Sea Archaeology, History and Culture Portal -Până în iunie
2022.
 „Reședințele Regale de la Mare Neagră: Casele de vis ale reginelor României”, proiect cu finanțare
nerambursabilă AFCN, Sesiunea I/2021, Aria tematică – patrimoniul cultural material, perioada de
derulare 01 iunie -15 noiembrie 2021.
Producție menită să evidențieze edificiile dobrogene ce au legătură cu istoria modernă a României și cu
Familia Regală. Coordonator muz. Dr. Delia Roxana Cornea.
 Proiect cultural - LDL Living Dabube Limes
Până în septembrie 2022
MINAC Partener
 În perioada septembrie 2021 - martie 2022 va avea loc, la Madrid, Expoziția Internațională
„Tezaure arheologice ale României – rădăcini dacice și romane”, eveniment organizat sub
coordonarea Muzeului Național de Istorie a României (MNIR), în parteneriat cu Muzeul de
Arheologie din capitala Spaniei.
La această expoziție, alături de alte 39 de muzee din țară, participă și Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie Constanța (MINAC).
Contribuția MINAC la acest eveniment este de 19 bunuri culturale de patrimoniu, din totalul de 835 de
piese selectate la nivel național.
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Printre piesele din patrimoniul MINAC, selectate pentru această manifestare internațională de mare
anvergură, se numără și faimoasa piesă Șarpele Glykon, unică în lume. Aceasta părăsește clădirea
Muzeului din Constanța pentru prima dată de la descoperirea sa, petrecută în 1962. Celebra statuie va putea
fi astfel admirată de o lume întreagă, marcând astfel un moment istoric, cel al împlinirii a 140 de ani de
relații româno-spaniole.
 În cursul lunii septembrie 2021 specialiștii MINAC, în parteneriat cu un studio local de producție
video, realizează șase filme documentare de promovare a patrimoniului cultural istoric dobrogean.
Astfel, sunt în curs de finalizare următoarele șase filme de prezentare:
1. Menhirul de la Baia
2. Șarpele Glykon
3. Templul zeiței Nemesis
4. Vas otoman medieval
5. Statuia lui Ovidiu
6. Ancore și fragmente de ancore, relația românilor cu marea
Proiectul în cauză este realizat împreună cu Institutul Cultural Român New York și se derulează în
intervalul 6 septembrie - 15 noiembrie 2021, în cadrul programului național intitulat „Istoria României întrun obiect” .
 6 octombrie 2021, orele 10.00-18.00 , Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța,
în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București și cu Institutul de
Arheologie Clasică al Universității din Heidelberg (Germania), invită publicul iubitor de istorie și
arheologie la vernisajul expoziției Arheologie și politică: cele două narațiuni referitoare la
monumentul Tropaeum Traiani între Adamclisi și Heidelberg, care va avea loc miercuri, la
sediulmuzeului din, Piața Ovidiu nr. 12, cu vernisajul în Aula „Adrian Rădulescu” (Sala Pictată).
Expoziția este organizată în cadrul proiectului implementat de Universitatea din Heidelberg,
instituțiile implicate fiind Heidelberg Center Cultural Heritage, Institut für Klassiche Archäologie
und Byzantinische Archäologie și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București din cadrul
Academiei Române.
Potrivit comunicatului Muzeului de istorie, în cadrul bogatei colecții de antichități de la Heidelberg
sunt prezente 54 de copii din ipsos ale metopelor monumentului triumfal de la Adamclisi, realizate în
perioada primului război mondial (1918), cu prilejul ocupației germane a teritoriului dobrogean. Pe baza
informațiilor existente, s-a urmărit destinul acestor copii, respectiv cel al monumentului de la Tropaeum
Traiani în perioada comunistă a României, cu privire specială asupra epocii Nicolae Ceaușescu. Sunt
urmărite două povești diferite, care exprimă posibilitatea îngemănării elementului arheologic și al
patrimoniului cultural al antichității cu factorul politic.
Expoziția itinerantă, la a cărei concepere au contribuit și studenții facultății de Arheologie clasică și
Istorie modernă a Universității din Heidelberg, este prezentată de-a lungul următorului traseu: la Heidelberg
(11-12 și 18-19 septembrie), la Muzeul Efes din Viena (26 septembrie), la Universitatea BabeșBolyai/Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj Napoca (28 septembrie), la Sibiu în Piața Huet (30
septembrie), la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București (2 octombrie), la Facultatea de Istorie
a Universității București (4 octombrie) și la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța (6
octombrie 2021).
Expoziția este însoțită și de un catalog, redactat în limbile germană, engleză și română, intitulat
Arheologie și politică. Cele două narațiuni referitoare la monumentul Tropaeum Traiani între Heidelberg și
Adamclisi. Volumul însoțitor al expoziției popup, care poate fi descărcat de la următorul link:
https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/739
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Pagina web a proiectului, în cadrul căruia a fost pregătită expoziția ce va fi prezentată la Constanța,
este următoarea: https://aup.hypotheses.org/start-2
Vernisajul organizat sub auspiciile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța se va
desfășura cu respectarea tuturor măsurilor de protecție anti-pandemice.
 Centrul Național de informare și promovare a patrimoniului cultural organizează pe 7
octombrie la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în intervalul 14:00 – 16:00 o
serie de evenimente naționale care aduc în prim plan tema patrimoniului construit.
Astfel, se organizeză un eveniment în două părți:
-În prima parte a întâlnirii (14:00 – 15:00) se dezvăluie aplicația web și ghidul omonim SalvaMonument, o inițiativă a Fundației Pro Patrimonio, partener al Institutului Național al Patrimoniului în
proiectul In-Herit-Centrul național de informare și promovare a patrimoniului cultural. Salva Monument
este un instrument online, în continuă actualizare, ce oferă orientare și acces la informația relevantă
persoanelor, organizațiilor și comunităților din țară interesate de reabilitarea/ restaurarea unor clădiri istorice
sau monumente arhitecturale din zone urbane și rurale.
- În partea a doua (re)descoperim Constanța Multietnică așa cum este ea povestită și promovată în
urma unui proiect-cercetare derulat de Institutul Național al Patrimoniului. În premieră, este prezentat cel
mai recent produs al proiectului: o carte online care sumarizează rezultatele proiectului de valorificare şi
promovare a obiectivelor arhitecturale aparținând variatelor comunităţi etnice prezente în oraşul Constanţa.
Proiectul Promovare şi valorificare turistică a patrimoniului multicultural din Constanţa (zona
peninsulară) s-a concentrat pe obiective de arhitectură parținând comunităților prezente în oraș, cu
precădere în zona Peninsulei, de la mijlocul secolului al XIX-lea, până la declanşarea celui de-al Doilea
Război Mondial.
Evenimentele organizate în cadrul Muzeului de istorie națională și Arheologie Constanța sunt
promovate atât pe website-ul instituției: www.minac.ro, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia
www.facebook.com.

4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
Secția Ansamblul Folcloric Profesionist „Izvoare Dobrogene” – Promovare Cultură Tradițională
 Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan Moisescu”,
ediția a XXV – a ce trebuia să aibă loc în perioada 06.10 – 07.10.2021 este amânat de către
instituția publică de cultură deoarece numărul cazurilor de covid este în continuă creștere.
Data se va anunța ulterior.
Proiecții de film prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”
 8 octombrie – ora 18:10 – VENOM: LET THERE TO BE CARNAGE (N15);
8 octombrie – ora 20:00 – NO TIME TO DIE (AP12);
 9 octombrie – ora 11:00 – THE ADDAMS FAMILY 2 (AG);
9 octombrie – ora 13:00 – WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY? (AP- 12);
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9 octombrie – ora 16:00 – NO TIME TO DIE (AP-12);
9 octombrie – ora 19:00 – VENOM: LET THERE TO BE CARNAGE (N15);
 10 octombrie – ora 11:00 – THE ADDAMS FAMILY 2 (AG);
10 octombrie – ora 13:00 – PERSIAN LESSONS (AP12);
10 octombrie – ora 15:30 – WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY? (AP12);
10 octombrie - ora 18:30 – VENOM: LET THERE TO BE CARNAGE (AG);
Activități/Acțiuni organizate/prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret
„Jean Constantin”
5 octombrie 2021 – Proiectul „ȘCOALA PILOT CU MENTALITATE DESCHISĂ”, inițiat de
Școala Gimnazială nr. 28, „Dan Barbilian” în parteneriat cu Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.
Burada”. Proiectul este dedicat tinerilor și este organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Educației – Zilei
Internaționale a Profesorului.
5.TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
 9 octombrie -„Jocuri în curtea din spate” de Edna Mazya, regia Diana Mititelu - spectacol
selecționat pentru Festivalul Internaţional de Teatru pentru publicul tânăr, Iași 2021 - două
reprezentații.

6.TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”
 Sâmbătă, 09 octombrie 2021, ora 11:00 – „CALIFUL BARZĂ”, după Wilhelm Hauff
Regia artistică: Daniel Stanciu
Scenografia: Cristina Pepino
Muzica: Gabriel Bassarabescu
Vârsta: 4+
În distribuție: Andrei Stroescu, Daniel Minciună, Tiberiu Roșu, Daniela Vlad, Claudia Brădescu,
Ion Ciolan, Rovena Paraschivoi, Grațian Prisacariu, Clara Ghiuvelechian, Arina Cojocaru.

 Duminică, 10 octombrie 2021, ora 11:00 –„MOTANUL ÎNCĂLȚAT”, după Charles Perrault
Scenariul, regia artistică și animația: Cristian Pepino
Scenografia: Cristina Pepino
Muzica: Dan Bălan
Coregrafia: Maria Aprozianu
Consultant pentru mânuirea păpușilor: Aneta Forna Christu
Vârsta: 6+
În distribuție: Daniel Minciună, Tiberiu Roșu, Clara Ghiuvelechian, Andrei Stroescu, Claudia
Brădescu, Ion Ciolan.
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7.BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I.N.ROMAN” CONSTANȚA
 30 septembrie – 21 octombrie 2021, expoziția „Dialoguri cromatice”, organizator Asociația
Artiștilor Dobrogeni.
 5 octombrie 2021, ora 17:00 - 18:00 și 7 octombrie 2021, ora 17:00 – 18:00, Atelier de lectură
interactiv cu ilustrații – „Toate pânzele sus!” - Copii din cadrul Centrului de Plasament
„Micul Rotterdam” din Constanța.
Coordonator și ilustrator: scriitoarea de literatură pentru copii, Veronica Iani.

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

Întocmit și redactat
Musteață Ana, inspector superior
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