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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 5470/08.02.2022

Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură
perioada 07-13 februarie 2022

1. MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA
 La sediul instituției din Constanța și la sediul Secției „Dinu și Sevasta Vintilă” din Topalu –
Expoziția permanentă a muzeului.
 QUE VIVA PICASSO – Expoziție de litografii, heliogravuri și schițe din seria Les Menines et la
vie, Toros y Toreros, Le memoire d’homme, Picasso-Cocteau 1916-1961, Picasso-Suite Vollard,
Picasso-Balzac. Expoziția etalată în sălile de la parterul Muzeului de Artă Constanța prezintă un
fragment din opera genialului artist. Vernisajul expoziției va avea loc pe 6 ianuarie la ora 15.00 în
prezența domnului Thomas Emmerling, proprietarul colecției. Expoziția va rămâne deschisă în
perioada 6 ianuarie – martie 2022.
 EXPOZIȚIE DE GRAFICĂ, DONAȚIA IOAN DUMITRESCU, în cadrul proiectului MUZEUL
DIN DEPOZIT 2022. Expoziția deschisă în sala Alexandru Ciucurencu aflată la etajul 3 al Muzeului
de Artă Constanța.
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. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
 La sediul instituției – Expoziția permanentă a muzeului.
 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.
 Proiect cultural - LDL Living Dabube Limes
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.
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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.
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.
 Expoziția arheologică , Muzeul Carsium –„Viața pe malul Dunării în mileniile V-IV a Chr”.
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/minaconstanta/
3. COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII CONSTANȚA
DELFINARIU ȘI MINERALOGIE
 În intervalul orar 11:45 -12:00; pentru publicul prezent la demonstrațiile delfinilor, se desfășoară
prezentarea mamiferelor marine (cu accent pe Odontocete), biologia, fiziologia, ecologia și
etologia celor trei specii de delfini din Marea Neagră, precum și amenințările actuale (poluarea
mediului acvatic cu plastic, plase pescărești, etc).
 Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 15 minute, de luni până vineri
orele: 12:00.
 Demonstrații cu delfini în prezența publicului vizitator - durată 15 minute, sâmbătră și duminică
orele: 12:00 și 15:00.
 Sâmbătră și duminică în intervalul orar 14:45 -15:00; pentru publicul prezent la demonstrațiile
delfinilor, se desfășoară prezentarea mamiferelor marine (cu accent pe Odontocete), biologia,
fiziologia, ecologia și etologia celor trei specii de delfini din Marea Neagră, precum și
amenințările actuale (poluarea mediului acvatic cu plastic, plase pescărești, etc).
http://www.facebook.com/delfinariuconstanta
PLANETARIU
 Demonstrații în Planetariu cu publicul vizitator se suspendă temporar pentru modernizare și
pregatiterea spațiului noului aparat de proiecție .
Vă mulțumim pentru înțelegere!
http://www.facebook.com/planetariuconstanta
MICROREZERVAȚIE ȘI PĂSĂRI EXOTICE
 Vizitare Microrezervație și Păsări Exotice, de luni până duminică - orele: 09:30 - 17:00.
 Echitație – plimbări / manej cu caii și poneii de luni până duminică orele: 10:30 - 12:00 și 12:30 15:00.
 Expoziția temporară „ Ziua Internațională a Zonelor Umede”.
http://www.facebook.com/microrezervatieconstantaBd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: www.cjc.ro
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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:09.30 - 17:00
http://www.facebook.com/acvariulconstanta

4. CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CONSTANȚA „TEODOR T. BURADA”
Proiecții de film și acțiuni prezentate prin Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean
Constantin”

09 februarie – intervalul 19:00 – 21:00 – piesa de teatru “Străini în noapte”, prezentată de
S.C. CAMY – MARIA ART S.R.L.;

10 februarie – ora 18:00 – MARRY ME (AP12);
10 februarie – ora 20:10 – DEATH ON THE NILE (AP12);

11 februarie – ora 14:00 – LUCA (AG);
11 februarie – ora 18:00 – MARRY ME (AG);
11 februarie – ora 20:10 – DEATH ON THE NILE (AP12);

12 februarie – ora 10:40 – LUCA (AG);
12 februarie – ora 13:00 – CLIFFORD THE BIG RED DOG (AG);
12 februarie – ora 15:30 – MOONFALL (AP12);
12 februarie – ora 17:50 – DEATH ON THE NILE (AP12);
12 februarie – ora 20:10 – THE WORST PERSON IN THE WORLD (N15);

13 februarie – intervalul 10:00 – 12:00 ședință de lucru organizată de Asociația Filateliștilor
Constanța;

13 februarie - ora 10:40 – LUCA (AG);
13 februarie – ora 13:00 – CLIFFORD THE BIG RED DOG (AG);
13 februarie – ora 15:30 – LEBENSDORF (N15);
13 februarie – ora 17:30 – MOONFALL (AP12);
13 februarie – ora 19:50 – DEATH ON THE NILE (AP12)
Coordonator: Șef serviciu Cristian Daniel Oproiu
Acțiuni prezentate prin Secția Cultural – Educativă:
 07 februarie – Catedra Canto, clasa Canto – Muzică Ușoară, prezintă pe rețeaua oficială de
socializare a instituției, piesa „Micuța balerină”, interpretată de cursanta Ana Ecaterina Sanchi, anul
I.
Coordonator: Expert Vadim Iftime
 12 februarie – ora 11:00 – Muzeul de Artă – Catedra Canto, clasa Canto – Muzică Ușoară, prezintă
recital canto – muzică ușoară susținut de cursanții claselor.
Coordonator: Expert Vadim Iftime
 în intervalul 22 ianuarie – 20 februarie, Catedra Arte Vizuale, prezintă la Centrul Multifuncțional
Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, expoziția de pictură „Orizonturi deschise”. Expoziția

Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: www.cjc.ro

3/6

cuprinde lucrări ale cursanților catedrei, sub îndrumarea coordonatorilor Ana -Maria Ceară, Oana
Călinescu, Lidia Panait, Florentin Sîrbu, Ovidiu Felipov.
Coordonator: Expert Florentin Sîrbu
Acțiuni online prezentate prin Secția Ansamblul Folcloric Profesionist “Brâulețul” – Promovare
Cultură Tradițională:
 08 februarie – filmare clip orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist “Brâulețul”, în cadrul
activității curente a secției.
Coordonator: Șef secție Șerban Cezar Gheorghiu

Evenimentele organizate în cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”sunt
promovate atât pe website-ul instituției: www.cctb.ro, www.centruljeanconstantin.ro, cât şi pe pagina de
FaceBook a acesteia www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada/

5. TEATRUL DE STAT CONSTANȚA
În weekend-ul care urmează, Teatrul de Stat Constanța a programat un turneu în capitală.
Datorită generozității și solidarității colegilor de la Teatrul Municipal „L.S. BULANDRA”, TSC, care
în acest moment nu mai dispune de un spațiu pentru reprezentații în Constanța, va putea prezenta
publicului bucureștean două spectacole: „Maria Tănase. O poveste” - vineri, 11 februarie, de la ora
19:00 și „8 TAȚI” – duminică, 13 februarie, de la ora 19:00.
„Maria Tănase. O poveste”, regia și scenariul Carmen Lidia Vidu, este un spectacol care
înfăţişează o versiune despre viaţa celebrei cântăreţe, cu aspecte ale personalităţii ei care sunt mai puţin
cunoscute. Documente autentice, scrisori de arhivă, frânturi din interviurile, gândurile şi amintirile ei,
analogii cu Edith Piaf sau cu Frida Kahlo, toate alcătuiesc o imagine coerentă a unei femei superbe şi
puternice. Actriţa şi cântăreaţa Mirela Pană interpretează rolul Mariei Tănase, acompaniată de pianista
Elena Gatcin. Multimedia: Cristina Baciu, scenografie: Lăcrămioara Dumitraşcu.
Spectacolul a participat la turnee în Chișinău și București, iar actrița Mirela Pană a obținut Trofeul
„Bacău Fest Monodrame“ 2021 pentru rolul Maria Tănase.
„8 TAȚI” de Tina Müller, traducerea Ciprian Marinescu, regia Irisz Kovacs, este un spectacol
care tratează ludic, cu simțul umorului, adolescența, cu traumele ei. O poveste care vorbește despre
singurătatea dureroasă a maturizării, despre ce înseamnă o familie și moștenirea traumei de la părinții noștri.
Este spectacolul de debut al regizoarei Irisz Kovacs, iar scenografia este realizată de Theodor
Niculae, student la UNATC „I.L. Caragiale”. În distribuție: Ecaterina Lupu, Cristiana Luca, Theodor
Șoptelea, Andrei Bibire, Florin Aioane.
„8 TAȚI”a fost selectat pentru participarea la Festivalul – concurs Dbutant 2021, Irisz Kovacs
obținând premiul pentru debut regizoral la secțiunea „Creație colectivă”.
Bilete pentru cele două reprezentații pot fi achiziționate online pe platforma Eventim, sau de la casa
de bilete a Teatrului Bulandra:
https://www.eventim.ro/ro/bilete/maria-tanase-o-poveste-bucuresti-teatrul-bulandra-sala-liviuciulei-1272919/performance.html
https://www.eventim.ro/ro/bilete/8-tati-bucuresti-teatrul-bulandra-sala-liviu-ciulei1272922/performance.html

Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: www.cjc.ro

4/6

Evenimentele organizate în cadrul Teatrului de Stat Constanța sunt promovate atât pe website-ul
instituției: http://www.teatruldestatconstanta.ro/, cât şi pe pagina de FaceBook a acesteia
www.facebook.com/teatrudestatconstanta/

6. TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET CONSTANȚA „CĂLUȚUL DE MARE”
 SÂMBĂTĂ, 12 februarie 2022, ORA 10.30, CENUȘĂREASA, după Charles Perrault, Regia
artistică și scenariul: Daniel Stanciu, Scenografia: Carmencita Brojboiu, Consultant mânuire păpuși:
Aneta Forna Christu, Vârsta: 5+
În distribuție: Denisa Iova, Emanuel Cristoiu/Lică Gherghilescu, Clara Ghiuvelechian, Cătălina Oțeleanu,
Claudia Brădescu, Daniel Minciună, Sergiu Bucur, Grațian Prisacariu, Ion Ciolan, Arina Cojocaru, Andrei
Stroescu, Alina Manțu
 DUMINICĂ, 13 februarie 2022, ORA 10.30, CAPRA CU TREI IEZI, după Ion Creangă, Regia:
Gabriel Apostol, Scenariul: Cristian Pepino, Scenografia: Daniela Drăgulescu, Muzica: Dan Bălan,
Vârsta: 3 - 10 ani
În distribuție: Rovena Paraschivoi/ Daniel Minciună, Ion Ciolan/ Clara Ghiuvelechian, Claudia Brădescu/
Tiberiu Roșu, Daniela Vlad, Grațian Prisacariu
Evenimentele organizate în cadrul Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de
Mare”sunt promovate atât pe website-ul instituției: www.teatruldelamare.ro/, cât şi pe pagina de FaceBook
a acesteia www.facebook.com/calutuldemare2003.

7. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I.N.ROMAN” CONSTANȚA
 7 februarie 2022 – 210 de ani de la nașterea lui Charles Dickens - expoziție de carte (secția
pentru copii) (Coordonatori: Dima Iulia, Codreanu Diana, Becheanu Elena)
EXPOZIȚII:
 1 februarie 2022 - expoziție Cărți cu autograf (secția pentru copii) (Coordonatori: Dima Iulia,
Codreanu Diana, Becheanu Elena)
 1 -28 februarie Expoziția „400 ani de Baroc" – prezentare video Andreea Bușe (Secția Împrumut
Adulți).
 1 februarie – 31 martie Expoziția compartimentului Colecții Speciale cu titlul „Bibliofilie pe pânză
: volume cu legături deosebite din fondul colecțiilor speciale” și va putea fi vizionată în vitrine, în
holul de la parterul Bibliotecii (Organizator: Doina Monica Moșoiu)
„Aniversări culturale în luna februarie 2022” - expoziții de carte:
 Oleg Danovschi (9 februarie 1917 –21 octombrie 1996) – 105 de ani de la nașterea
dansatorului și coregrafului român
 Radu Petrescu (31 august 1927 – 1 februarie 1982) – 40 de ani de la moartea scriitorului
român
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James Joyce (2 februarie 1882 – 13 ianuarie 1941) – 140 de ani de la nașterea scriitorului
irlandez
 Victor Hugo (26 februarie – 1802 – 23 februarie 1885) – 220 de ani de la nașterea scriitorului
francez
Expozițiile pot fi vizitate în perioada 1-28 februarie 2022, la sediul bibliotecii, holul mare de la parter
și on-line la https://tinread.biblioteca.ct.ro/opac/ (Expozițiile sunt organizate de Ionel Alexe)
Alte acțiuni :
 propuneri de lectură din presa veche dobrogeană (Corina-Mihaela Apostoleanu)
 revista „Biblion”- postare
Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate
atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe paginile de Facebook
www.facebook.com/Biblioteca-Judeteana-Constanta și Instagram ale acesteia.

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

Întocmit și redactat
Dumitru Liliana, inspector superior
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