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I. Misiunea Centrului Cultural Casa Artelor Dinu Lipatti

Centrul Cultural „Casa Artelor Dinu Lipatti” a fost înființat în anul 2017 cu o Misiune

specială pe piața culturală a Capitalei, având ca scopuri principale: 

1. Salvarea de la distrugere a Casei Lipatti - o casă de patrimoniu cu o istorie culturală

extraordinară,  aflată  în  proprietate  privată  -  și  redarea  ei  circuitului  cultural  al

orașului București;

2. Promovarea permanentă a Culturii Clasice românești și universale, precum și a

artiștilor  români  din  toate  generațiile prin  crearea  unor  Proiecte  și  Programe

Culturale valoroase.

3. Edificarea  marelui  muzician  Dinu  Lipatti  în  rolul  de  ambasador  al  Culturii

românești și transformarea acestuia într-un brand cultural de țară.

Conform Hotărârii H.C.G.M.B. 242 din 2018, Casa Artelor Dinu Lipatti  iniţiază şi

desfăşoară,  în  interesul  comunităţii  locale  şi  naţionale,  activităţi,  evenimente,  proiecte,

programe sociale și culturale în domeniul educaţiei  permanente şi a culturii  naţionale şi

universale,  urmărind  cu  consecvenţă,  în  principal,  studierea  vieţii,  operei  şi  moştenirii

culturale  a  marelui  muzician  român  de  valoare  universală,  Dinu  Lipatti,  prin:

organizarea de festivaluri, concerte şi manifestări cultural-educative, realizarea pe plan

intern şi internaţional a unor legături cu instituţii culturale și personalităţi relevante,

publicarea  de  înregistrări  audio  şi  video,  realizarea  de  filme  documentare  şi

documentar-artistice,  traduceri,  lucrări  de  specialitate,  partituri  şi  alte  materiale,

precum şi constituirea şi administrarea unui patrimoniu memorial activ Dinu Lipatti,

pentru transformarea lui într-un brand cultural de ţară.

Pentru îndeplinirea scopului şi obiectului său de activitate, Casa Artelor Dinu Lipatti

are  calitatea  de  prestator de servicii  publice cultural-educative și,  totodată,  poate  avea

calitatea de organizator / coorganizator, partener sau finanţator. Colaborează cu instituţii

de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public şi/sau privat,

precum şi cu persoane fizice din întreaga lume.
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II. Îndeplinirea Atribuțiilor Generale

Conform Art.13. din H.C.G.M.B. 242 din 2018, obiectul de  activitate al Casei Artelor

Dinu Lipatti îl constituie desfăşurarea de activităţi de interes local, în principal în domeniul

cultural-educativ,  cu  accent  pe  educaţia  muzicală  precum şi  păstrarea  tradiţiei  muzicale,

componistice,  interpretative şi pedagogice construite de şcoala românească de profil de la

Bucureşti. În îndeplinirea atribuțiilor generale, în anul 2021, Casa Artelor Dinu Lipatti: 

a.  a organizat şi realizat,  în regie proprie sau în colaborare cu alte instituţii publice,

autorităţi  sau organisme neguvernamentale,  acţiuni,  proiecte  şi  programe culturale  din

domeniul său de activitate;  b. a iniţiat, a menţinut şi a dezvoltat legături cu autorităţi şi

instituţii publice, locale sau centrale, asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică şi alte

instituţii guvernamentale, precum şi cu organizaţii non-guvernamentale de profil, fără scop

lucrativ,  în  vederea  diversificării  ofertei  culturale,  respectiv  promovării  personalităţii  lui

DINU LIPATTI,  culturii  româneşti clasice precum şi afirmării  identităţii  culturale a

Municipiului Bucureşti;

c.  a  realizat  iniţiative  de  cercetare  şi  experimentare a  noilor  modalităţi  de  expresie

artistică;

d. a conceput, redactat, editat şi difuzat materiale promoţionale și documentare; 

e. a desfăşurat activităţi de promovare a propriilor programe şi proiecte culturale;

f.  a asigurat, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea şi

valorificarea patrimoniului public încredinţat şi utilizarea eficientă a acestuia; 

g.  a  întocmit  propuneri  pentru  bugetul  anual  de  venituri  şi  cheltuieli,  iar  după

aprobarea acestuia a asigurat execuţia prin folosirea eficientă a fondurilor publice sau a

celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

i.  a întocmit bilanţul contabil pe care l-a prezentat departamentului de specialitate din

cadrul P.M.B.;
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j.  a  informat  compartimentele  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al

Primarului  General  cu  date  operative,  indicatori  specifici  de  activitate,  rapoarte

periodice şi a prezentat spre aprobare sau avizare diverse documente şi documentaţii

potrivit reglementărilor legale.

III. Măsuri de eficientizare a activității instituției în anul 2021

În  cursul  anului  2021  s-au  analizat  și  s-au  găsit  soluții  pentru  diminuarea

cheltuielilor, astfel că privind din perspectiva bugetului anului 2020, în anul 2021 bugetul a

fost redus cu un procent de 19%, prin urmare bugetul de 2.316.000 lei al anului 2021 este

cu 532.000 lei mai mic față de bugetul de 2.848.000 lei al anului 2020.
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Column2

Pe parcursul anului 2021 au fost diminuate următoarele articole bugetare:

1.  a  fost  diminuată  suma  prevăzută  în  buget,  aferentă  articolului  bugetar

20.01.06 „Piese de schimb” de la 5.000 lei la 1.000 lei, reducerea fiind de 80%. 

2. a  fost  diminuată  suma  prevăzută  în  buget,  aferentă  articolului  bugetar

20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” de la 255.000 lei la

215.000  lei,  reducerea  fiind  de  40.000  lei,  respectiv  de  16%. Au  fost  diminuate
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cheltuielile privind  prestările  de  servicii  și  de  bunuri  achiziționate  ținându-se  cont  de

prestările de servicii și de bunurile strict necesare pentru continuitatea activității instituției. 

3. a fost redusă suma de 5.000 lei prevăzută în buget, aferentă articolului bugetar

20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare” reducerea fiind de 100%. 

4. a fost redusă suma de 7.000 lei prevăzută în buget, aferentă articolului bugetar

20.13 „Pregătire profesională” reducerea fiind de 100%.

5. a fost redusă suma de 4.000 lei prevăzută în buget, aferentă articolului bugetar

20.14 „Protecția muncii” reducerea fiind de 100%. 

6.  a  fost diminuată  suma  prevăzută  în  buget,  aferentă  articolului  bugetar

20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” de la 441.000 lei la 409.000 lei, reducerea

fiind de 32.000 lei, respectiv 7 %. 

Analiza managerială a creșterii eficienței cheltuielilor efectuatate în anul 2021, în

comparație cu anul 2020, a arătat o reducere importantă a acestora și o eficientizare a

activității  instituției.  Astfel,  analizând  comparativ,  prin  sondaj,  trei  Evenimente

culturale care au avut loc atât în anul 2021 cât și în anul 2020, se constată reducerea

considerabilă a cheltuielilor, respectiv o reducere de aproape 50% a cheltuielilor în anul

2021 față de anul 2020.
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În anul 2021 la articolul bugetar 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”

am avut un buget de 409.000 lei, buget cu 46% mai mic față de bugetul de 759.000 lei al

anului 2020.

7. La titlul XIII Active nefinanciare a fost redusă suma de 10.000 lei prevăzută în

buget, aferentă articolului bugetar 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică și alte active

corporale” reducerea fiind de 100%. 

Având în  vedere  principiile  de  bază  ale  managementului  financiar,  respectiv

economicitate – eficacitate - eficiență, Casa Artelor Dinu Lipatti și-a dus la îndeplinire,

în anul  2021, obiectivele specifice prin:

 economisirea resurselor,  respectiv achiziționarea de bunuri și  servicii  la nivelul  de

calitate specificat și la cel mai scăzut cost posibil;

 folosirea cât mai eficientă a resurselor;

 obținerea rezultatelor dorite prin eficacitate.

Menționăm faptul că pe tot parcursul anului 2021 Casa Artelor Dinu Lipatti a realizat

eforturi considerabile în vederea reducerii tuturor cheltuielilor, obținând rezultate maxime cu

un nivel diminuat al resurselor materiale.

Casa Artelor Dinu Lipatti a realizat venituri proprii din vânzarea de bilete de intrare la

Evenimente culturale, bilete de vizitare, vânzare de carte, vânzare de reviste (Revista Prima

iubire, Muzica) și închiriere Salonul de Muzică al Casei. 

Având în vedere data de la care s-a pus în aplicare Hotărârea Consiliul General al

Municipiului  București  nr.  202  /  2021,  privind  aprobarea  propunerii  de  tarife  ale  Casei

Artelor Dinu Lipatti, respectiv 14.07.2021, precum și faptul că participarea la Evenimentele

culturale a fost restricționată la 30%, respectiv 50% din capacitatea maximă a sălii a fost

posibilă o realizare de 70 % din veniturile estimate pentru anul 2021, în doar 4 luni de

activitate.

În anul 2022 veniturile proprii care sunt prognozate a se realiza sunt în valoare de

208.000 lei,  valoare cu 940 % mai mare față de anul 2021. Această creștere se datorează
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creării și propunerii unor noi Programe și Proiecte culturale, care vor avea un impact major în

realizarea de venturi a instituției. 

IV. Activitatea culturală desfășurată de Casa Artelor Dinu Lipatti în anul

2021

1. Casa Artelor Dinu Lipatti  a organizat 58 de seri de spectacol cu public și

online  pe  toată  durata  anului  2021,  continuând  Programele,  Proiectele  și

Evenimentele  culturale create  încă  de  la  înființare,  în  anul  2017  și  realizând

punctual, din programul de activitate, propus la începutul anului 2021.

2. Casa Artelor  Dinu Lipatti,  cu aprobarea Consiliului  Primăriei  Municipiului

București,  începând  cu  luna  septembrie,  și-a  modificat  strategia  și  a  monetizat

evenimentele  realizate  prin  introducerea  vânzarii  de  bilete.  Modificarea  de

strategie  fiind  una  fundametală,  astfel,  crescând  veniturile  instuției  și  reușind  cu

success o vânzăre de 100% din capacitatea permisă a sălii la fiecare eveniment.

3. Casa Artelor Dinu Lipatti  a continuat și în anul 2021 digitalizarea cu forțe

proprii a activității culturale,  realizând în perioadele de restricții pandemice  27 de

Transmisiuni în Regim de Premieră și Live-uri ale Conferințelor, Recitalurilor și

Spectacolelor de muzică și teatru susținute la Casa Lipatti, la care au participat 147

artiști din  sistemul  independent  și  de  stat,  compozițiile  lui  Dinu  Lipatti  fiind

interpretate sistematic, continuând astfel Programul de promovare al creațiilor lui

în rândul artiștilor români din toate generațiile.

În total  au fost  interpretate  315 lucrări  muzicale,  dintre  care  170 de lucrări  din

creația  românească,  majoritatea  fiind  compoziții  semnate  de  marele  Dinu

Lipatti. 
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4. În  Premieră  Absolută,  Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  realizat

Transmisiunea Online a 30 din cele  49 de compoziții  create  de Dinu Lipatti,

gupate  în  3  Integrale:  Integrala  pieselor  pentru  pian  solo,  Integrala  pieselor

pentru suflători și Integrala liedurilor,  în cadrul Festivalului I Love Lipatti –

Ediția a V-a.

5. Casa Artelor Dinu Lipatti a organizat, în paralel cu activitatea online, atunci

când  restricțiile  sanitare  au  fost  relaxate, 31  de  Seri  de  Evenimente  cu  public

totalizând  32 de Recitaluri de muzică și 3 de Poezie și muzică, 18 proiecții de

film, 11 conferințe, 68  de expoziții și 28 de audiții.

6. Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  continuat  „Calendarul  Cultural  Lipatti”

constând în postări culturale zilnice -  peste 600 -  dedicate atât  lui Dinu Lipatti,

vieții și operei lui, cât și altor mari muzicieni, compozitori, interpreți, actori, artiști

plastici, scriitori, difuzând înregistrări de colecție sau testimoniale cu artiștii ale căror

recitaluri  au fost  transmise online,  marcând marile  evenimente culturale  și istorice

importante la nivel național și internațional.  

7. Casa Artelor Dinu Lipatti a continuat  Programul lunar socio-cultural, unic

în România, „Lipatti Special”, dedicat persoanelor cu nevoi speciale și însoțitorilor

acestora cu 6 Ediții Online, care au beneficiat de traducere în limbaj mimico-gestual.

8. Casa Artelor  Dinu Lipatti  a  transformat  Programul  de promovare online

Casa Lipatti Open Stage 2021 într-o Stagiune de Teatru independent, în prima

jumătate  a  anului,  care  s-a  bucurat  de  3  Ediții  online.  Odată  cu  lansarea,  în

toamnă, a Programelor de finanțare realizate de Primăria Municipiului București și

dedicate  artiștilor  independeți,  nu  a  mai  existat  necesitatea  unui  program  special

dedicat acestora,  iar Programul Casa Lipatti Open Stage a fost reinventat prin

lansarea  unei  Stagiuni  muzicale  intitulate  “Profesori  și  discipoli”.  Stagiunea

Muzicală dedicată Profesorilor și Discipolilor oferă tinerelor talente ocazia de a evolua în

fața  publicului  pe  scena  care  a  găzduit  evenimente  cu  personalități  emblematice  ale

culturii  românești. Totodată,  în  cadrul  Stagiunii  lunare  Profesorii,  făuritori  de  destine,

primesc  recunoașterea  binemeritată,  Casa  Lipatti  îndeplinindu-și  astfel  Misiunea  de

promovarea a Artei, Culturii și Învățământului românesc. Programul aduce un omagiu
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marelui  pianist  și  compozitor  Dinu  Lipatti,  el  însuși  fiind  un  pedagog  excețional și

recunoscut la nivel internațional.

9. Casa Artelor Dinu Lipatti a reușit continuarea Festivalurilor sale emblematice

– Festivalul  „I Love Lipatti” Ediția a V-a, Online, pentru iubitorii Muzicii Clasice

Românești și Festivalul „Mozartissimo” Ediția a V-a live și online pentru iubitorii

Muzicii Clasice Internaționale. 

10. Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  finalizat  masterizarea  înregistrărilor  pentru

Albumul CD cu booklet trilingv „Integrala pieselor pentru pian solo” compuse de

Dinu Lipatti în interpretarea pianistului Viniciu Moroianu, album care va fi lansat în

Premieră Mondială Absolută în anul 2022, la cea de a VI-a Ediție a Festivalului „I

love Lipatti”, în prezent fiind în curs de finalizare.

11. Casa Artelor Dinu Lipatti a pus în funcțiune scena mobilă, achiziționată în

anul anterior,  astfel  reducând cheltuielile  de închiriere  ale  echipamentelor  de

scenotehnică pentru organizarea Evenimentelor culturale în Curtea Casei Lipatti cu

aproximativ 50%.

12. Casa Artelor Dinu Lipatti și-a creat o  Bibliotecă virtuală, cu peste 420 de

clipuri  video pe pagina de Facebook și  peste 180 pe canalul de  Youtube,  care

cuprinde  Recitaluri  extraordinare  transmise  în  Premieră,  Live-uri,  testimoniale,

documentare. Toate acestea pot fi accesate permanent.

13. Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  continuat  și  a  realizat  noi  parteneriate

culturale cu:  TVR, Fundația Regală Margareta a României pentru Programul

„Tinere  talente”  al  acesteia;  Uniunea  Compozitorilor  și  Muzicologilor  din

România;  Fundația  Cosmonaut  Dumitru  Dorin  Prunariu  pentru evenimentul

“Cosmos 2021”, Asociația Națională a Surzilor din România pentru Programul

“Lipatti Special”.

14. Numărul total al vizitatorilor Casei Lipatti în anul 2021 a fost  de peste 2900

în condiții pandemice, cu restricții privind organziarea de evenimente și capacitatea

sălii.

15. În anul 2021 impactul conținutului din pagina de facebook Casa Artelor Dinu

Lipatti a ajuns la cifra de 1.768.714 de beneficiari ai activităților noastre culturale.
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16. Respectând  cu  strictețe  normele  sanitare  de  prevenție,  activitatea

instituției  nu  a  suferit  nici-o  zi  de  întrerupere  din  cauza  pandemiei,  iar

Programul de activități  culturale propus la începutul anului a fost realizat  în

totalitate. 

V. Programe,  Evenimente  și  Proiecte  desfășurate  de  Casa  Artelor  Dinu

Lipatti în anul 2021

1. Programul - Sărbători Naționale și Istorice 

Programul desfășurat de Casa Artelor Dinu Lipatti are ca scop promovarea valorilor,

istoriei, identității naționale și personalităților culturale și istorice care prin contribuția

lor semnificativă au avut un aport important la consolidarea și îmbogățirea moștenirii

nostre culturale:

 Ziua Culturii Naționale Ediția a III-a (15 ianuarie 2021)

Casa Artelor Dinu Lipatti  a deschis Stagiunea de Evenimente culturale  pentru anul 2021,
realizând  prima  Transmisiune  în  direct  /  Live  Streaming pe  pagina  de  Facebook  din
Salonul  de muzică  al  Casei  Lipatti,  de Ziua Culturii  Naționale  Ediția  a  III-a  vineri  – 15
ianuarie  2021  –  la  orele  19:00,  cu  un  Recital  Extraordinar  de  Poezie  eminesciană  și
Muzică clasică românească.

În anul 2021 s-au împlinit 171 de ani de la nașterea geniului culturii române, poetul național
Mihai Eminescu, iar artiștii  invitați  ai Casei Artelor Dinu Lipatti  –  actrița Irina Movilă,
violoncelistul Dan Cavassi și pianista Verona Maier – au susținut un Recital Extraordinar
pe versurile poetului nepereche, acompaniate de sonoritățile profunde și subtile ale muzicii
clasice românești.

Programul a cuprins o selecție din cele mai frumoase poezii de Mihai Eminescu – „Glossă”,
„Ce-ti doresc ție, dulce Românie”,  „Când marea…”, „De ce nu-mi vii”, „La steaua”, „Te
duci”, „Cu pânzele atârnate”, „Ce te legeni, Codrule”, „O, rămâi”, „Și dacă”, „Stele-n cer”,

9



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CASA ARTELOR „DINU LIPATTI”

Adresa: București, Bd. Lascăr Catargiu nr 12, sector 1
CIF: 38465968

Trezoreria Sector 5 - RO13TREZ70521G431900XXXX -
Telefon: 031.425.25.63

E-mail:office@casartelordinulipatti.ro

îmbrățișate de armonia  unor compoziții semnate de George Enescu, Dinu Lipatti,  Ciprian
Porumbescu, Constantin C. Nottara, Constantin Dimitrescu și Paul Constantinescu.

 Ziua Iei – Ediția a IV-a (26 iunie 2021)

Încă de la înființare, Casa Artelor Dinu Lipatti celebrează anual „Ziua Iei”, promovând Arta
și Cultura prin reperele esențiale ale identității naționale. Legendarul pianist și compozitor
Dinu Lipatti a iubit folclorul și tradițiile românești, acestea fiind o sursă de inspirație pentru
creația  sa.  În  cadrul  evenimentului,  care a  avut  loc în  Curtea și  Saloanele  Casei  Lipatti,
publicul  s-a  bucurat  de  Expoziția  „Ii  Breaza”  de  Anda  Mănescu,  dar  și  Expozițiile
permanente ale Casei Lipatti – „Dinu Lipatti – viața și opera” și „Familia Lipatti și prietenii”.

Evenimentul  a  continuat  cu  “Recitalul  Extraordinar  de  muzică  românească clasică  și
folclorică” susținut de soprana Ana Cebotari și pianistul Alexandru Mihai Burcă. 

Seara a  continuat  cu  proiecția  filmului  „Pădureanca”,  un film românesc din anul  1987
regizat de Nicolae Mărgineanu.

 Zilele Limbii Române Ediția a IV-a (28 – 30 august 2021)

Omagiu lui Vasile Alecsandri la 200 de ani de la naștere

Casa Artelor Dinu Lipatti a organizat cea de-a IV-a Ediție a Evenimentului  „Zilele Limbii
Române. Omagiu lui Vasile Alecsandri – 200 de ani de la naștere”, în Salonul de Muzică
și în Curtea cu balansoare. Pe parcursul celor două zile de eveniment publicul s-a bucurat de
Expoziția  în  aer  liber  „Vasile  Alecsandri  –  200  de  ani  de  la  naștere”, precum  și  de
Expozițiile permanente –  „Dinu Lipatti – viața și opera” și  “Dinu Lipatti – Prietenii  și
familia”

În cele două zile de eveniment, în Salonul de Muzică al Casei Lipatti, a avut loc Recitalul
Extraordinar  intitulat  „Canțonete  Comice” pe  texte  de  Vasile  Alecsandri susținut  de
binecunoscutul actor Marius Bodochi, acompaniat de actorul Emilian Mârnea și Recitalul
Extraordinar  de  Muzică  clasică  românească susținut  de  violoncelistul  Andrei  Kivu
alături de pianista Verona Maier. În program au fost incluse creații de George Enescu, Dinu
Lipatti,  Doru  Popovici,  Constantin  Bobescu,  Horațiu  Rădulescu,  Dan  Dediu,  Sigismund
Toduță, Constantin Dimitrescu, Tudor Ciortea, Ludovic Bacs, Béla Bartók.

 Evenimentul a fost completat de Proiecția filmului  „Cucoana Chirița” (1986) și  „Chirița
în Iași” (1987), o ecranizare după piesele cu același nume scrise de Vasile Alecsandri. Regia
filmului  aparține  lui  Mircea  Drăgan,  iar  scenariul  este  semnat  de  Draga  Olteanu  Matei.
Rolurile principale au fost interpretate de actorii  Draga Olteanu-Matei, Dem Rădulescu şi
Ileana Stana Ionescu.

10



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CASA ARTELOR „DINU LIPATTI”

Adresa: București, Bd. Lascăr Catargiu nr 12, sector 1
CIF: 38465968

Trezoreria Sector 5 - RO13TREZ70521G431900XXXX -
Telefon: 031.425.25.63

E-mail:office@casartelordinulipatti.ro

 Ziua Națională a României Ediția a IV-a  (1 decembrie 2021)

Casa Artelor  Dinu Lipatti  a organizat,  pentru al  IV-a an consecutiv,  Evenimentul  dedicat
Culturii, Istoriei române și impactului pe care marii creatori l-au avut în dezvoltarea societății
noastre.

Publicul  s-a  bucurat  de  Expoziția  permanentă  „Familia  Lipatti  și  prietenii”,  Audiții  cu
lucrări  celebre  din  muzica  clasică  românească,  Conferință  despre  personalitățile  care  au
influențat Cultura română susținut de Academician Georgeta Filitti sub titlul „Dezvoltarea
culturală  postbelică  a  României” și  un  Recital  Extraordinar  de  Lieduri  românești
susținut  de artiști  români  valoroși,  recunoscuți  atât  pe plan național  cât  și  international  –
mezzoroprana Oana Andra și pianistul Alexandru Petrovici.

În program au fost  incluse creațiile  personalităților  Școlii  românești  de compoziție,  de la
clasici  la  contemporani:  George Enescu, Dinu Lipatti,  Aurel  Eliade,  Dan Dediu,  Mihaela
Vosganian, Liviu Dănceanu, Dan Bălan și George Vasiliu.

2. Programul „Zilele Multiculturalității”  

Casa Artelor  Dinu Lipatti  promovează  valorile  și  apartenența României la  spațiul

European, patrimoniul cultural fiind un bun al tuturor, transmis de generațiile anterioare

ca moștenire pentru generațiile viitoare: 

 Ziua Shakespeare – Ziua Angliei, Ediție Online (23 aprilie 2021)

Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  transmis  Online  Recitalul  Extraordinar  intitulat

„Shakespeare și Muzica”, susținut de soprana Marta Sandu-Ofrim, tenorul Andrei Lazăr,

pianista  Mădălina  Florescu,  violonistul  Cristian  Balaș și  actorul  Cristian  Iacob.  În

program au fost incluse arii din operele „Romeo și Julieta” de Charles Gounod, „Macbeth”,

„Otello”  și  „Falstaff”  de  Giuseppe  Verdi,  precum și  unele  dintre  cele  mai  iubite  sonete

shakespeariene. Recitalul Extraordinar a avut loc în anul 2018 în Salonul de Muzică al Casei

Lipatti.

 Zilele Europei Ediție Online  (8 mai 2021)
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Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  transmis  Online,  pe  pagina  de  Facebook,  Recitalul

Extraordinar cu Selecțiuni din Înregistrările de colecție ale Casei Lipatti în interpretarea

invitaților  noștri:  bursierii  Fundației  Regale  Margareta  a  României  din  programul

„Tinere  Talente” –  pianistul  Cătălin  Răducanu,  violonistul  Mircea  Dumitrescu,

violoncelistul  Corneliu  Zirbo,  pianistul  Ionuț  Diaconu –  sorprana  Irina  Iordăchescu,

baritonul  Ionuț  Pascu și  pianista  Verona Maier,  Symphactory  Orchestra sub  bagheta

dirijorului Tiberiu Soare împreună cu soliștii Iulia Isaev – soprană și Alin Stoica – tenor. În

program au fost incluse lucrări de George Enescu, Dinu Lipatti, Grigoraș Dinicu, Constantin

Dimitrescu,  Ciprian  Porumbescu,  Wolfgang  Amadeus  Mozart,  Joseph  Haydn,  Giuseppe

Verdi, Charles Gounod, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Leo Delibes, Eduardo di Capua,

Ernesto De Curtis.

 Ziua Italiei  (5 iunie 2021)

Casa Artelor Dinu Lipatti a celebrat țara în care s-au născut Opera și Canțoneta, în Salonul de

Muzică  al  Casei  Artelor  Dinu  Lipatti,  prin  Conferința  „Legendele  Operei  Italiene”

susținută de compozitoarea dr. Irina Hasnaș, despre cei mai importanți creatori ai genului liric

italian și vocile celebre care au dat viață rolurilor memorabile. 

Evenimentul a continua cu  Recitalul Extraordinar intitulat „Muzica Italiei” susținut de

baritonii  Iordache  Basalic,  Adrian  Mărcan,  Alexandru  Chiriac,  alături  de  pianistul

Alexandru Mihai Burcă. În programul serii au fost incluse arii din opere italiene îndrăgite –

„Don Pasquale”, „Elixirul dragostei” și „Lucia di Lammermoor” de G. Donizetti, „Barbierul

din Sevilla” și „Cenușăreasa” de G. Rossini – și canțonete celebre.

 Ziua Franței – Ediția a II-a (2021)

Casa Artelor Dinu Lipatti a organizat, în Salonul de Muzică,  Evenimentul „Ziua Franței” în

cadrul Programului „Zilele Multiculturalității”, prin care a celebrat cultura franceză și rolul

ei deosebit de important în formarea marilor creatori români, precum cele două personalități

pe care le-a omagiat cu această ocazie – muzicienii George Enescu și Dinu Lipatti.
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Evenimentul  a  debutat  cu  Dr.  Irina  Hasnaș  care  a  susținut  Conferința  „Spiritualitatea

franceză  în  creația  lui  George  Enescu  și  Dinu  Lipatti”.  Și  a  continuat  cu  Recitalul

Extraordinar de lieduri compuse de George Enescu și Dinu Lipatti susținut de soprana

Veronica Anușca,  baritonul  Alexandru Chiriac și pianistul  Ieronim Buga.  Programul a

inclus Integrala Liedurilor de Dinu Lipatti pe versurile poeților francezi Paul Verlaine, Arthur

Rimbaud,  Paul  Eluard,  Paul  Valéry  și  „Șapte  cântece”  pe  versuri  de  Clément  Marot  de

George Enescu.

3.  Programul CASA LIPATTI Open Stage 2021

a. Stagiune de Teatru Independent

În prima jumătate a anului 2021, când restricțiile de lungă durată generate de situația

pandemică au pus la grea încercare comunitatea artiștilor, în special a celor independeți,

Casa  Lipatti  a  oferit  sprijin  acestora  prin  transformarea  Programului  Casa  Lipatti

Open  Stage  în  Stagiune  de  Teatru  Independent. Astfel,  Casa  Lipatti  s-a  aliniat

strategiei  culturale  a  Primăriei  Municipiului  București  în  sprijinul  acordat  artiștilor

independeți,  în  același  timp  omagiind  memoria  marelui  om  de  cultură  și  teatru,

ambasadorul Valentin Lipatti, fratele genialului pianist și compozitor Dinu Lipatti. 

 CASA  LIPATTI  Open  Stage  –  Stagiune  de  Teatru  Independent  s-a

desfășurat timp de 3 Ediții:

- 30 ianuarie 2021 – Transmisiune Live Streaming a Spectacolului “Moftul

român”  după  I.L.Caragiale,  o  producție  a Companiei  de  Teatru  independent

“unteatru”.

- 27  februarie  2021 –  Premieră  Online  a  Spectacolului  “Țărăncuța  cea

isteață” de Petre Ispirescu, o producție a Asociației Socioculturale “Concept”.
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- 27 martie 2021 – Premieră Online a Spectacolului  “Prâslea cel voinic și

merele  de  aur”  de  Petre  Ispirescu,  o  producție  a Teatrului  Independent

“Coquette”.

b. Casa Lipatti OPEN STAGE – Stagiune muzicală dedicată Profesorilor și

discipolilor 

- 4 septembrie 2021 – Premieră Online Recital de muzică clasică susținut de

Bursierii Fundației Regale Margareta a României.

- 23 octombrie 2021– Eveniment cu public - Invitat de onoare Prof. Univ.

Dr. Violonistul Gabriel Croitoru și discipolii săi – Recital Extraordinar de Muzică

clasică.

- 20  noiembrie  2021 –  Eveniment  cu  public  -  Invitată  de  onoare  Prof.

Univ.Dr Soprana Silvia Voinea și discipolii săi. –  Recital Extraordinar de Arii și

duete celebre din Opere, Operete și Musical.

4. Programul socio-cultural „Lipatti Special”:

            Casa Artelor Dinu Lipatti a continuat Programul socio-cultural lansat în anul 2019

dedicat  persoanelor  cu  nevoi  speciale,  indiferent  de  vârstă,  din  tot  spectrul  de

dizabilități,  precum  și  însoțitorilor  acestora.  Susținut  și  finanțat  de  Primăria

Municipiului București, Programul Lipatti Special este unic în România și s-a născut din

dorința regizoarei și pianistei Alice Barb, Director Fondator al Casei Artelor „Dinu Lipatti”,

de  a  deschide  cu  drag  porțile  Casei  Lipatti  persoanelor  cu  nevoi  speciale  din  tot

spectrul de dizabilități și însoțitorilor acestora și de a le oferi, lunar, acces la artă și

cultură, prin intermediul unor evenimente dedicate lor. De la lansarea Programului socio-

cultural  au fost organizate 8 Ediții cu public, beneficiari fiind peste 600 de persoane cu

nevoi speciale, dintre care aproximativ 350 de copii și 10 Ediții online. În anul 2021,

noutatea  adusă  în  cadrul  Programului  a  fost  parteneriatul  creat  cu  Asociația

Națională  a  Surdo-muților  din  România,  fiecare  eveniment  fiind  transmis  Online,
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Live Streaming sau în Regim de Premieră, beneficiind de traducere în limbaj mimico-

gestual. 

 23 ianuarie 2021 „Lipatti Special” Online - Ediția a XIII-a, Ediție Omagiu

Unirea  Principatelor  Române  –  Transmisiune  în  Regim  Live  Streaming  cu

traducere în limbaj mimico-gestual.  Conferința „Unirea lui Alexandru Ioan Cuza și

lecțiile  ei  pentru  românii  de  azi”  susținută  de  Prof.  Univ.  Dr.  Istoricul  Adrian

Cioroianu și  Recitalul  Extraordinar  de  Muzică  veche românească  „Omule!  Pomule!”

susținut de Grupul vocal-instrumental Truverii.

 20  februarie  2021 „Lipatti  Special”  Online  -  Ediția  a  XIV-a,  de  Ziua

Dragobetelui  (20  februarie  2021).  Recital  Extraordinar  de  muzică  românească  de

dragoste cu Irina Sârbu (voce), Puiu Pascu (pian) și Ciprian Parghel (contrabas).

 14 martie 2021 - „Lipatti Special” Online Ediția a XV-a – de Ziua Femeii

Recital  Extraordinar  de  Muzică  și  Poezie  românească  feminină,  cu  actrița  Irina

Movilă și violoncelistul Dan Cavassi.

 31  martie  2021 -  „Lipatti  Special”  Online  Ediția  a  XVI-a  -  Recital

Extraordinar  de  Poezie  cu  actrița Irina Movilă  și  compoziții  de Dinu Lipatti  în

interpretarea pianistului Viniciu Moroianu.

 22 mai 2021 - “Lipatti Special” Online – Ediția a XVII-a – Cosmos 2021  - 
Conferința “Dumitru Dorin Prunariu 40 de ani de la primul zbor în spațiu” – Invitat 
special Dumitru Dorin Prunariu și Proiecția/Transmisiunea Emisiunii realizate 
în parteneriat cu TVR – “Cosmos 2021” cu subtitrare în limbaj mimico-gestual, 
regia, scenografia și conceptul – Alice Barb, director fondator al Casei Artelor Dinu 
Lipatti.

 19 iunie  2021 - „Lipatti  Special” Online  – Ediția  a XVIII-a -  Omagiu

Mihai Eminescu -   Recital de Muzică și Poezie eminesciană în interpretarea actriței

Daniela Nane și a pianistei Ioana Maria Lupașcu.

 25 septembrie 2021 - „Lipatti Special” Online -   Ediția a XIX-a – Recital

Extraordinar  Muzică  și  Poezie  de  Nichita  Stănescu  în  interpretarea  actriței  Irina

Movilă și compoziții de Dinu Lipatti în interpretarea pianistului Viniciu Moroianu.

5. Festivalurile Casei Artelor Dinu Lipatti
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 Festivalul I LOVE LIPATTI Ediția a V-a Online, 

pe pagina de Facebook a Casei Lipatti (19-21 martie 2021)

Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  realizat  în  anul  2021  cea  de  a  V-a  Ediție  a

Festivalului „I love Lipatti” Online, ca urmare a situației excepționale determinată de

Pandemia Covid-19. Ediția  din anul 2021 a fost  dedicată împlinirii  a 104 ani de la

nașterea celui  mai  mare  pianist  român  al  tuturor  timpurilor,  Dinu  Lipatti,  dar  și

aniversării a trei ani de existență de la înființarea Centrului Cultural de Excelență

Casa Artelor Dinu Lipatti de către Primăria Municipiului București. Festivalul „I love

Lipatti” a debutat în urmă cu cinci ani,  fiind conceput de Directorul fondator al Casei

Artelor „Dinu Lipatti”, pianista și regizoarea Alice Barb, prima ediție având loc în Anul

Centenarului nașterii celui mai mare pianist român din toate timpurile,  Dinu Lipatti

(2017). Festivalul  a reunit la fiecare ediție muzicieni, muzicologi și conferențiari de

marcă  ai  scenei  culturale  românești,  iar  programul  muzical  a  cuprins,  încă  de  la

început,  lucrări compuse de Dinu Lipatti, unele dintre ele în Premieră absolută. În

anul 2021, timp de trei zile Casa Artelor Dinu Lipatti a transmis Recitaluri Extraordinare

în Transmisiune LIVE Streaming pe pagina de Facebook a instituției:

 19.03.2021 -  Recitalul Extraordinar cu „Integrala Lied-urilor” compuse

de Dinu Lipatti pentru tenor, soprană și pian. Soprana Irina Iordăchescu a

interpretat Ciclul de „Patru Melodii pentru voce și pian” pe versuri de Arthur

Rimbaud,  Paul  Eluard  și  Paul  Valéry,  iar  baritonul  Alexandru  Chiriac a

interpretat Ciclul de „Cinci Melodii pentru tenor și pian” pe versuri de Paul

Verlaine,  transpuse  pentru  voce  de  bariton  de  compozitorul  Vlad  Răzvan

Baciu  special  pentru  această  ediție  a  Festivalului.  Ambii  interpreți  au  fost

acompaniați de către pianista Verona Maier, iar actrița Daniela Nane a recitat

în limba română versurile pe care au fost compuse aceste  minunate lieduri.

 20.03.2021 -  Recitalului Extraordinar cu „Integrala compozițiilor pentru

instrumente de suflat” de Dinu Lipatti, piese originale și transcripții după

Domenico Scarlatti,  în interpretarea  Bucharest Wind Ensemble format din
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artiștii Ioana Bălașa – flaut, Valentin Ghita – oboi, Flaviu Ludușan – clarinet,

Ștefan Danifeld – corn și Cezar Moscalu – fagot.

 21.03.2021 -  Recitalul  Extraordinar cu  „Integrala  compozițiilor  pentru

pian solo” de Dinu Lipatti, în interpretarea pianistului  Viniciu Moroianu,

Integrală  ce  include  compozițiile  pentru  pian  solo,  de  la  Ciclul  „Din

compozițiile  micului  Dinu” până la lucrările  de maturitate,  încheindu-se cu

Marea „Fantezie op. 8” compusă în anul 1940.

De asemenea, pe parcursul celor trei zile de Festival au fost transmise Online, între orele

09:00 și 21:00  „Amintiri despre Dinu Lipatti” ale contemporanilor săi,  „Interviurile

Casei Lipatti” cu interpreții invitați și cu muzicieni și oameni de cultură din România,

Franța,  Elveția,  Germania  și  Statele  Unite  ale  Americii,  Filmele   documentare  despre

viața și opera lui Dinu Lipatti – „Sonată pentru omul bun”, semnat de Ruxandra Țuchel

și  Oana  Drăgulinescu,  o  producție  TVR,  2013  și  „Dinu  Lipatti,  muzică  și  geniu”,

producător  Mihaela Natalia  Poenaru și Mihaela  Petru,  Trinitas  TV, 2017 – precum și

Articole de prezentare ale compozițiilor lui Dinu Lipatti și ale artiștilor invitați.

 Festivalul MOZARTISSIMO Ediția a V-a cu public în Salonul de muzică al

Casei Lipatti (16-18 iulie 2021)

Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  realizat  cea  de  a  V-a  Ediție  a  Festivalului

„Mozartissimo” în Salonul de muzică,  respectând toate recomandările specialiștilor

din domeniul sănătății și a autorităților competente în acest domeniu. Pe parcursul celor

trei zile de Festival au fost realizate pentru public Expozițiile în aer liber - „Viața și

creația lui Wolfgang Amadeus Mozart”, precum și  Expoziția permanentă - „Dinu

Lipatti – viața și opera”, au fost  proiectate filme documentare despre personalitatea

lui  Wolfgang  Amadeus  Mozart,  publicul  având,  de  asemenea,  ocazia  să  urmărească

Recitaluri  Extraordinare din creația  marelui  compozitor  austriac,  susținute  de artiști

români, precum: soprana  Marta Sandu-Ofrim, mezzosoprana  Antonela Bârnat, basul

Iustinian Zetea,  pianista  Ioana Maxim,  violonista  Dora Lăpuște,  pianistul  Cadmiel
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Boțac (ambii  Bursieri  ai  Fundației  Regale  Margareta  a României  – parteneră  a Casei

Lipatti),  Trio  Larson  format  din  violonista  Andreea  Greluș,  violoncelistul  Mircea

Marian și pianista Cătălina Bordeanu.

 Festivalul MOZARTISSIMO Ediția Online 

În urma numeroaselor  solicitări  venite  din partea  publicului  care urmărește  online

activitatea culturală a Casei Artelor Dinu Lipatti,  s-a luat decizia de a transmite în

Premieră,  în  fiecare  sâmbătă,  timp  de  3  săptămâni  consecutive,  Recitalurile

Extraordinare  susținute  de  artiștii  invitați  la  cea  de-a  V-a  Ediție  a  Festivalului

„Mozartissimo”.

- Sâmbătă,  21  iulie  2021,  a  fost  transmis  în  Premieră  Online  pe  pagina  de

Facebook  a  Casei  Lipatti  Recitalul  Extraordinar  de  Sonate  din  Creația

Mozartiană susținut  de  bursierii  Fundației  Regale  Margareta  a  României  din

Programul  „Tinere  Talente” –  violonista  Dora  Lăpuște și  pianistul  Cadmiel

Boțac. În program au fost incluse Sonata pentru pian KV311 în Re major și Sonatele

pentru vioară și pian KV 301 în Sol major, KV 303 în Do major și KV 379 în Sol

major.

- Sâmbătă, 31 iulie 2021, a fost transmis pe pagina de Facebook a Casei Lipatti

Recitalul  Extraordinar  de  Triouri  susținut  de  Ansamblul  Larson,  format  din

violonista  Andreea  Greluș,  violoncelistul  Mircea  Marian și  pianista  Cătălina

Bordeanu. Programul serii conține Triourile pentru vioară, violoncel și pian KW 502,

KW 548 și KW 564.

- Sâmbătă,  7  august  2021, a  fost  transmis  în Premiră  Online   Recitalul

Extraordinar de Arii, Duete și Terțete celebre din Creația Mozartiană,  susținut

de soprana Marta Sandu Ofrim,  mezzosoprana  Antonela Bârnat,  basul Iustinian

Zetea  și  pianista  Ioana Maxim.  Programul  serii  a  cuprins  fragmente  celebre  din

Operele „Flautul fermecat”, „Nunta lui Figaro”, „Răpirea din Serai”, „Don Giovanni”,

„Cosi fan Tutte”, „Clemența lui Titus” și „Missa în Do minor”.
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6. Programul „Sărbători Artistice Internaționale”

 Ziua Mondială a Artei Ediția a II-a Online (17 aprilie 2021)

Casa Artelor Dinu Lipatti a realizat pe rețelele de socializare postări cu Înregistrări

celebre din creația lui Dinu Lipatti. Totodată a fost transmis în Premieră Online Recitalul

Extraordinar „Enescu și Lipatti”  în interpretarea artiștilor invitați ai Casei Artelor Dinu

Lipatti – violonista Simina Croitoru și pianistul Alexandru Burcă, pianistul Horia Maxim,

violonistul  Alexandru Tomescu  și pianista Sînziana Mircea,  pianista Ilinca Dumitrescu,

violonistul Sherban Lupu și pianista Viorela Ciucur. Evenimentele au avut loc în anii 2018,

2019 și 2020 în Saloanele de Muzică ale Casei Lipatti.

 Ziua Internațională a Muzicii (2 octombrie 2021) 

Casa Artelor  Dinu Lipatti  a organizat,  în Salonul de Muzică,  Recitalul Extraordinar de

muzică clasică universală susținut de Cvartetul Elite, format din Cristian Balaș – vioara I,

Dorina Ciurea – vioara II,Tamara Dica – viola, Ioana Stanciuc – violoncel. În program au

fost incluse lucrări de W. A. Mozart, A. Borodin,  J. Brahms, G. Puccini, E. Grieg, E. Elgar,

C.  Saint-Saëns,  A.  Piazzolla,  B.  Bartok.  Evenimentul  a  fost  prilejuit  de  celebrarea  la  1

Octombrie a  Zilei Internaționale a Muzicii, o sărbătoare care îi unește pe toți iubitorii de

muzică, promovând pacea, prietenia și aprecierea pentru arta muzicală.

7. Programul „Sărbători Laice Naționale și Internaționale”:

 Luna Iubirii  

Casa Artelor  Dinu Lipatti  a dedicat  Iubirii  întreaga lună Februarie,  celebrând sentimentul

unic al dragostei  prin Spectacole,  Conferințe și Recitaluri  de muzică clasică și interbelică

transmise în Premieră Online, sau în Transmisiune directă, în fiecare sâmbătă.
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- 6.02.2021 -  Recitalului Extraordinar de Canțonete, Arii și Duete celebre

intitulat  „Muzica  Iubirii” ,  susținut  de  soprana  Diana  Țugui,  tenorul  Adrian

Dumitru și  pianista  Ioana Maxim.  Programul a  fost  alcătuit  din creaţii  muzicale

celebre, adevărate bijuterii compuse de Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Ruggiero

Leoncavallo, Jacques Offenbach, Franz Lehar. Evenimentul a avut loc în anul 2019 în

Salonul de muzică al Casei Lipatti, 

- 13.02.2021 - Recitalul Extraordinar Mozart intitulat „Ama Deus”, dedicat

Zilei Îndrăgostiților și frumoasei Sărbători a Sfântului Valentin.  Evenimentul a avut

loc în anul 2019 în Salonul de muzică al Casei Lipatti, în interpretarea a invitaților:

soprana  Cristina Maria  Oltean,  baritonul  Adrian  Mărcan și  pianista  Mădălina

Florescu,  Programul  a  inclus  arii  și  duete  din  opere  mozartiene  celebre  –  „Don

Giovanni”, „Flautul fermecat”, „Il re pastore”, „Cosi fan tutte”, „Directorul de teatru”,

„Răpirea din Serai”, „Nunta lui Figaro”.

 Ziua Internațională a Femeii – Ediția a II-a Online (7 și 14 martie 2021) 

- Duminică, 7 martie 2021,  a avut loc Transmisiunea în Premieră a Recitalului

Extraordinar susținut  de  distinsa  pianistă  Ilinca  Dumitrescu în  cadrul

evenimentului Ziua Femeii la Casa Artelor Dinu Lipatti Ediția I, care a avut loc în

Salonul de muzică al Casei Lipatti în luna Martie a anului 2020.

- Duminică,  14  martie  2021,  a  avut  loc  Transmsiunea  în  Premieră  online

absolută  a  Recitalului  „Anotimpul feminității”  o Producție  a  Casei  Artelor  Dinu

Lipatti, susținut de actrița Irina Movila, violoncelistul Dan Cavassi și pianista Eliza

Puchianu.

 Ziua Copilului Ediția a III-a (29 mai 2021)

Casa Artelor Dinu Lipatti a organizat cea de-a III-a Ediție a Evenimentului Ziua Copilului,

eveniment  ce s-a desfășurat  cu public  în Saloanele  Casei Lipatti.  Publicul  s-a bucurat  de

Expozițiile permanente „Dinu Lipatti – viața și opera”  și „Familia Lipatti și prietenii”, și de

Înregistrări celebre cu Legendarul pianist Dinu Lipatti. Evenimentul a continuat cu Recitalul
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Extraordinar de muzică corală susțitut de Corul de copii „Bravissimo” condus de Elena

Radu. În a doua parte a programului, publicul mic și mare s-a bucurat de un Spectacol de

magie fascinant și interactiv realizat de actorul Bogdan Muntean.

8. Programul - Sărbători Creștine Naționale:

 Sărbătoarea Paștelui Ediție Online (1 mai 2021)

Casa Artelor Dinu Lipatti a realizat pe rețelele de socializare postări cu Înregistrări

celebre în interpretarea genialului pianist Dinu Lipatti, dar și cu tradițiile și obiceiurile

pascale  celebrate  în  timpul  uneia  dintre  cele  mai  importante  sărbători  religioase  din

calendarul  creștin,  Învierea  Mântuitorului  Iisus  Hristos.  Totodată,  a  fost  transmis Online

Recitalul Extraordinar de muzică sacră pascală susţinut de Corul Preludiu, sub bagheta

dirijorului  Voicu  Enăchescu.  În  program  au  fost  incluse  lucrări  religioase  semnate  de

Dimitrie  Suceveanu,  Gheorghe  Cucu,  Ioan  D.  Chirescu,  Nicolae  Lungu,  Sabin  Drăgoi,

Gavriil Musicescu. Recitalul extraordinar a avut loc în anul 2019 în Salonul de Muzică al

Casei Lipatti.

 Sărbătoarea Sfintei Maria Ediție Online ( 14 august 2021)

Sâmbătă,  14  august  2021  de  la  orele  19:00,  au  fost  transmise  Online,  cele  mai

frumoase  Selecțiuni  din  Recitalurile  de  Muzică  Clasică Sacră ale  Casei  Artelor  Dinu

Lipatti,  în  interpretarea  artiștilor  invitați  –  sopranele  Renata  Vari,  Andreea  Mădălina

Barbu,  mezzosopranele  Maria Miron,  Andreea Iftimescu,  tenorul  Andrei  Lazăr,  basul

Iustinian Zetea și pianistele Mădălina Florescu și Liana Mareș. În program au fost incluse

cele mai frumoase lucrări dedicate Maicii Domnului de Cesar Frank, Allessandro Stradella,

Giulio  Caccini,  Giovanni  Battista  Pergolesi,  Pietro  Mascagni,  Giuseppe Verdi,  Francesco

Durante, Luigi Cherubini, Franz Schubert, Giachino Rossini, Giacomo Puccini.

 Magia Crăciunului – Ediția a IV-a (11 și 12 decembrie 2021)
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Casa Lipatti a organizat evenimentul Magia Crăciunului, timp de două zile, publicul prezent

la eveniment s-a bucurat de Audiții cu Colinde și Cântece celebre de Crăciun și de Expoziția

permanentă  de  fotografii  “Dinu  Lipatti–familia  și  prietenii”,

precum  și  de   Proiecția  unor  filme  documentare  despre  Tradițiile  acestei  Sărbători:

“Legendele  lui  Moș  Crăciun”,  o  producție  Rondo  Media  și  “Crăciunul  în  Europa”,

realizat  de  Rick  Stevens.

Evenimentul a fost încununat, sâmbătă, de  Recitalul Extraordinar de Colinde și Cântece

de Crăciun Internaționale într-o interepretare Jazz, intitulat “Have yourself a Merry little

Christmas” susținut de Solista Irina Sârbu, pianistul Puiu Pascu și contrabasistul Ciprian

Parghel și,  dumincă,  de  Recitalul  Extraordinar de  Colinde românești  “Drag mi-e  să

colind”, susținut de soprana Ana Cebotari și pianistul Alexandru Mihai Burcă. 

 Crăciun de Poveste – Ediția a III-a (18-19 decembrie 2021) 

În cele două zile de eveniment publicul s-a bucurat de Expoziția permanentă “Dinu Lipatti –

familia și prietenii” și de Audiții cu Înregistrări celebre de Colinde și Cântece de Crăciun.

Sâmbătă,  18  Decembrie,  a  avut  loc  Conferința  “Sărbătorile,  o  în(cântare)

cinematografică!”  susținută de îndrăgitul critic de film  Irina Margareta Nistor. Seara a

continuat cu  Recitalul Extraordinar de Colinde autentice românești susținut de Corul

Symbol – Jean Lupu,  dirijat  de  Luminița Guțanu.  În program au fost incluse cele mai

frumoase  colinde  de  care  ne  bucurăm  an  de  an:  “Steaua  sus  răsare”,  “Am  plecat  să

colindăm”, „Colindița”, „Bună dimineața la Moș Ajun!”, „După datini colindăm”. 

Duminică,  19  Decembrie,  în  Salonul  de  muzică  al  Casei  Lipatti  a  avut  loc  Recitalul

Extraordinar  de  Muzică  sacră  și  Colinde  românești,  intitulat  “Feerie  de  Crăciun”.

Invitată de onoare a evenimentului a fost cunoscuta Soprană Prof. Univ. Dr. Silvia Voinea,

alături de invitații săi: mezzosoprana Claudia Caia, sopranele – Alexandra Dracea, Raluca

Mălăeru, Nicoleta Nistor, Ana Stănescu, contratenorii Vladimir Catană și Matei Tudose,

și  bas-baritonul  Teodor  Vădana,  acompaniați  la  pian  de  Alexandru  Mihai  Burcă.

Amfitrionul evenimentului a fost Prof. Dr. Stephan Poen.
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9. Programul Patrimoniul Cultural Național: 

 Zilele Bucureștiului Ediția III-a (18-19 septembrie 2021)

Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  organizat  cea  de-a  III-a  Ediție  a  „Zilelor

Bucureștiului” în Curtea cu balansoare și Saloanele Casei Lipatti. A fost realizată

Expoziția în aer liber „Zilele Bucureștiului – Bucureștiul Muzicii Clasice” și au fost

proiectate filmele „O scrisoare pierdută” pe baza piesei de teatru omonime scrisă de

Ion  Luca  Caragiale,  în  regia  lui  Sică  Alexandrescu  și  Victor  Iliu  și  „D-ale

Carnavalului”, pe baza piesei de teatru omonime scrisă de Ion Luca Caragiale, în regia

lui  Gheorghe  Naghi  și  Aurel  Miheleș.  Totodată,  au  avut  loc  și  Recitalurile

Extraordinare: 

- Recitalul Extraordinar de Muzică interbelică românească intitulat „Vrei

să  ne  întâlnim  sâmbătă  seara?”, susținut  de  solista Nadia  Trohin și

pianistul Mircea  Tiberian.  Programul  a  inclus  cele  mai  cunoscute  cântece  din

perioada interbelică într-o interpretare jazz.

- Recitalul  Extraordinar  de  muzică  clasică  intitulat  „Mozaic”,  susținut

de Ansamblul  „PlaCello” format  din  violonceliștii Ella  Bokor și Mircea  Marian.

Programul a inclus un repertoriu care ne va purta de la tradiția barocă până la muzica

contemporană.

 Noaptea Muzeelor la Casa Artelor Dinu Lipatti – Ediția a III-a 

(12 iunie 2021)

Maratonul cultural propus și realizat de Casa Lipatti în parteneriat cu Rețeaua Națională a

Muzeelor din România și Fundația Regală Margareta a României a inclus vizitarea Casei

Lipatti, Expoziții, Recitaluri Extraordinare și o Proiecție de film despre viața și opera celui
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mai mare pianist român al tuturor timpurilor – Dinu Lipatti. Publicul a vizitat Casa Lipatti, o

bijuterie  arhitectonică  amplasată  în  inima  Capitalei,  construită  în  anul  1902,  unul  dintre

primele proiecte ale arhitectului Petre, o clădire emblematică de patrimoniu. Publicul prezent

la eveniment s-a bucurat de un Recital Extraordinar de muzică clasică susținut de Bursierii

Fundației  Regale  Margareta  a  României,  din  Programul  „Tinere  Talente” –  Ovidiu

Pintilie (chitară), Eudochia Dimitrița Sinița (canto), Eleonora Bordînc (violoncel), Daniel

Dumitrașcu (pian), Mircea Dumitrescu (vioară) și Ionuț Diaconu (pian). De la orele 20:30,

a  avut  loc  Recitalul  Extraordinar  de  Arii  și  Canțonete,  în  interpretarea  baritonilor

Iordache Basalic,  Adrian Mărcan și  Alexandru Chiriac alături  de pianistul  Alexandru

Burcă.  În ultima parte a serii, în Curtea Casei Lipatti a fost proiectat filmul despre viața și

opera  Legendarului  Dinu Lipatti intitulat  „Dinu Lipatti,  muzică  și  geniu”, o  producție

Trinitas TV, realizată de Mihaela Poenaru.

 Ziua  Patrimoniului  Audio-Vizual  –  Patrimoniul  Lipatti  (30  octombrie

2021)

Casa Artelor Dinu Lipatti a organizat Sâmbătă, 30 octombrie 2021, Evenimentul „Ziua

Patrimoniului  Audiovizual  –  Patrimoniul  Lipatti”,  Eveniment  ce  s-a  desfășurat  în

Salonul de Muzică. La data de 27 octombrie este marcată, anual, Ziua mondială pentru

patrimoniul  audiovizual,  la  iniţiativa  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  pentru  Învăţământ,

Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). În onoarea patrimoniului cultural lăsat nouă moștenire de

Legendarul Dinu Lipatti,  a avut loc, în Salonul de Muzică al Casei Lipatti, Conferința

„Patrimoniul Cultural Românesc. Muzică, Diplomație, Cultură. Știință” susținută de

Prof.  Dr.  Stephan  Poen. Seara  a  continuat  cu Recitalul  Extraordinar  Integrala

Liedurilor de Dinu Lipatti,  susținut de artiștii  invitați  ai  Casei Artelor  Dinu Lipatti,

baritonul  Alexandru Chiriac și pianistul  Ieronim Buga. Programul a cuprins Integrala

Liedurilor de Dinu Lipatti pe versurile unor poeți francezi, pentru voce de tenor / soprană
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și  pian,  transcrise  pentru  voce  de  bariton  de  compozitorul  Vlad  Răzvan  Baciu la

inițiativa doamnei Alice Barb, Directorul fondator al Casei Artelor Dinu Lipatti.

10.  Programul  Omagiu  personalităților  marcante  ale  culturii  românești,  dedicat

marilor oameni de cultură, un loc de onoare ocupându-l cel mai mare pianist român al

tuturor timpurilor – Dinu Lipatti.

 Omagiu Mihail Jora – Semicentenar – Ediția Online (15 mai 2021)

Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  l-a  omagiat  pe  compozitorul,  pianistul,  profesorul  și

dirijorul  Mihail  Jora,  cu  ocazia  împlinirii  a  50  de  ani  de  la  trecerea  sa  în  eternitate,  a

Transmis Online Recitalul Extraordinar „Jora – Lipatti – Silvestri” susținut de pianistul

Viniciu Moroianu, în cadrul Evenimentului „Omagiu Mihail Jora. Semicentenar la Casa

Artelor Dinu Lipatti”. Un Recital al dialogului dintre generații, al Maestului Mihail Jora cu

discipolii săi, Dinu Lipatti și Constantin Silvestri, în program fiind incluse lucrări semnate de

cei trei compozitori. Recitalul a fost înregistrat în Salonul de Muzică al Casei Lipatti în data

de 10 mai 2021, atunci când s-au împlinit 50 de ani de la trecerea în eternitate a Maestrului

Mihail Jora, și a fost transmis în Premieră online pe pagina de Facebook a Casei Lipatti.

 Omagiu lui George Enescu – Ediția Online (21 august 2021)

Casa Artelor Dinu Lipatti a celebrat 140 de ani de la nașterea Maestrului George Enescu

(n. 19 august 1881, Liveni-Vârnav, Cracalia,  Botoșani, România – d. 4 mai 1955, Paris,

Franța)  un  reper  al  culturii  naționale  și  internaționale  al  secolului  al  XX-lea,  părintele

spiritual al Legendarului pianist Dinu Lipatti.  Astfel, a fost transmis în  Premieră Online

Recitalul Extraordinar de lieduri compuse de George Enescu și Dinu Lipatti susținut de

soprana Veronica Anușca, baritonul Alexandru Chiriac și pianistul Ieronim Buga.

La  propunerea  Directorului  fondator  al  Casei  Artelor  Dinu Lipatti,  doamna  Alice  Barb,

compozitorul Vlad Răzvan Baciu a transpus special  pentru Festivalurile  „I Love Lipatti”
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Ediția a III-a și a V-a Integrala Liedurilor pe versurile unor poeți francezi ale lui Dinu Lipatti

pentru voce de bariton și pian. Baritonul Alexandru Chiriac a interpretat această Integrală în

Premieră Mondială pe scena Casei Lipatti și acum vă oferim ocazia să revedeți acest Recital

Extraordinar  dedicat  marelui  nostru  Dinu  Lipatti.  Programul  a  fost  compus  din  „Șapte

cântece” pe versuri de Clément Marot de George Enescu și Integrala Liedurilor de Dinu

Lipatti pe versurile poeților francezi Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Paul Eluard și Paul

Valéry.

 Omagiu Lipatti – Ultimul Recital (11 septembrie 2021)

Casa Artelor Dinu Lipatti a organizat sâmbătă, 11 septembrie 2021, Evenimentul  „Lipatti,

Ultimul Recital” pentru a marca 71 de ani de la Ultimul Recital susținut de marele nostru

Dinu Lipatti, la cea de-a treia Ediție a Festivalului Internațional de la Besançon. Publicul s-a

bucurat de Expozițiile „Dinu Lipatti viața și opera” și „Dinu Lipatti familia și prietenii”

în  Curtea  cu  balansoare  și  în  Salonul  de  Muzică,  și  a  ascultat  Înregistrări  celebre  în

interpretarea Genialului pianist Dinu Lipatti.  Conferința „Moștenirea muzicală a lui Dinu

Lipatti în interpretare și creație” susținută de distinsul Prof. Dr. Stephan Poen a continuat

seara  și  a  fost  urmată  de  Recitalul  Extraordinar  de Lieduri  românești  susținut  de celebra

soprană Irina Iordăchescu și de renumita pianistă Verona Maier.

 Dinu Lipatti – 71 de ani de Legendă – Ediție Omagială (2 decembrie 2021)

Joi, 2 decembrie 2021, de la orele 18:00, a avut loc Evenimentul „Dinu Lipatti, 71 de ani de

Legendă”, o Ediție Omagială care a marcat  trecerea în eternitate a celui mai mare pianist

român al tuturor timpurilor, compozitor și pedagog de geniu (n.19 martie 1917, București – d.

2 decembrie 1950, Geneva).

Evenimentul a debutat cu realizatoarea TVR Ruxandra Țuchel, care a susținut o Conferință

despre filmul „Sonată pentru omul bun”, despre marele Dinu Lipatti, urmată de proiecția

acestuia.  Seara  s-a  încheiat  cu Recitalul  Extraordinar  intitulat  „In  Memoriam  Dinu

Lipatti”  susținut de Bursierii și Alumnii  Fundației Regale Margareta a României, din
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Programul  Tinere  Talente,  pianiștii  Ionuț  Diaconu,  Daniel  Dumitrașcu și  Cătălin

Răducanu. 

11. Programul Omagiu personalităților culturale marcante ale culturii internaționale: 

 Omagiu Giuseppe Verdi – Ediția a II-a (9 octombrie 2021)

Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  organizat  în  Salonul  de  Muzică,  cea  de-a  doua  Ediție

omagială, dedicată marelui compozitor italian Giuseppe Verdi. Evenimentul a constat în

Conferința susținută de Prof. Dr. Stephan Poen intitulată „Verdi și artiștii români de-

a  lungul  istoriei.  Centenarul  Operei  Române  din  București  1921-2021”. Și  a

continuat cu Recitalul Extraordinar de Arii și Duete Verdiene  susținut de invitații

Casei Artelor Dinu Lipatti, soprana Marta Sandu Ofrim, baritonul Adrian Mărcan și

pianista Mădălina  Florescu.  În  program au  fost  incluse  Arii  și  Duete  verdiene  din

operele „Un ballo in maschera”, „Rigoletto”, „Don Carlo” și „Traviata”.

12. Programul La Aniversară dedicat personalităților marcante ale culturii românești:

 La Aniversară – Ediția a III-a – Carmen Petra Basacopol (6 noiembrie 2021)

Programul  „La  Aniversară…” a  fost  creat  de  pianista  și  regizoarea  Alice  Barb,

Directorul fondator al Casei Artelor Dinu Lipatti în anul 2018, din dorința de a celebra

marile personalități ale Culturii române la ceas aniversar.  În cadrul Programului  „La

Aniversară…”,  au  fost  sărbătorite  la  Casa  Lipatti  celebra  soprană  Virginia  Zeani

(2018) și renumitul critic muzical și realizator de emisiuni de radio și de televiziune,

regretata Luminița Constantinescu (2019).

Pe 6 noiembrie  2021, a  fost  sărbătorită  distinsa  compozitoare  și  profesoară  Carmen

Petra-Basacopol cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 95 de ani, la cea de-a III-a

Ediție  a Programului  „La Aniversară …”, În cadrul  evenimentului  Lect.  Univ.  Dr.

Irina  Hasnaș a  susținut  Conferința  intitulată  „Dintr-un  secol  de  viață”, despre
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personalitatea  complexă  și  trăsăturile  dominante  ale  creației  compozitoarei  în  care

regăsim  etosul  românesc,  specific  şcolii  de  compoziţie  fondată  de  Maestrul  George

Enescu. În continurea serii, a avut loc Recitalul Extraordinar de Lieduri de Carmen

Petra-Basacopol susținut de artiștii invitați ai Casei Lipatti, soprana Mihaela Stanciu,

mezzosoprana  Claudia  Codreanu,  baritonul  Valentin  Vasiliu și  pianista  Inna

Oncescu. Programul a cuprins lieduri din toate perioadele de creație ale compozitoarei.

13. Programul „Toamna Clasică” la Casa Artelor Dinu Lipatti

 Toamna Clasică – Ediția I (16 octombrie 2021)

În Stagiunea de toamnă, Casa Artelor Dinu Lipatti a organizat   Recitalul Extraordinar de

muzică  clasică  universală susținut  de  artiștii  invitați  ai  Casei  Lipatti,  violonistul  Aron

Cavassi și pianista Eliza Puchianu. În Program au fost incluse creații de Wolfgang Amadeus

Mozart,  Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Hilda Jerea.  Recitalul a fost urmat de

proiecția filmului „Triptic – Călătorie melancolică. Constantin Brăiloiu (1893 – 1958),

Clara Haskil (1895 – 1960), Dinu Lipatti (1917-1950)”, coproductie româno-elvețiană, în

regia și după scenariul scriitoarei, poetei, traducătoarei și realizatoarei elvețiene de film de

origine română, Ana Simon.

 Toamna Clasică – Ediția a II-a (13 noiembrie 2021)

În cadrul Programului  Toamna Clasică la Casa Artelor Dinu Lipatti – Ediția a II-a, a avut

loc Recitalul Extraordinar de muzică clasică universală în interpretarea Bucharest Wind

Ensemble, format din artiștii Irina Naneș – flaut, Valentin Ghita – oboi, Flaviu Ludușan –

clarinet,  Dumitru Dumitrache –  corn,  Ionuț Roșca – fagot.  În  Program au fost  incluse

creații  de  Wolfgang  Amadeus  Mozart,  Joseph  Haydn,  Johann  Strauss,  Abreu  Zequinha,

Claude  Debussy,  George  Bizet,  George  Gershwin,  Julio  Sanders.  De  la  orele  19:00,  în
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Salonul  de  Muzică,  a  fost  proiectat  filmul  „Dinu Lipatti,  muzică  și  geniu”, realizat  de

Mihaela Natalia Poenaru, o producție Trinitas TV în parteneriat cu Institutul Cultural Român.

14. Programul  „Calendar  Cultural  Lipatti”,  Program dedicat  informării  și  educării

publicului larg prin postări culturale zilnice  pe pagina de Facebook a Casei Artelor Dinu

Lipatti  -  peste  600  -  dedicate  atât  lui  Dinu Lipatti,  vieții  și  operei  lui,  cât  și  altor  mari

muzicieni, compozitori, interpreți, actori, artiști plastici, scriitori, înregistrări de colecție sau

testimoniale  cu  artiștii  ale  căror  recitaluri  au  fost  transmise  online,  marcând  marile

evenimente culturale și istorice importante la nivel național și international. Postările au fost

realizate de echipa Serviciului de Cercetare, Documentare, Programe și Proiecte Culturale. 

Concluzii

În  concluzie,  în  anul  2021  Casa  Artelor  Dinu Lipatti  a organizat 58 de  seri  de
spectacol cu public și online continuând Programele, Proiectele și Evenimentele culturale
create  încă  de  la  înființare  și  respectând  în  totalitate  Programul  de  activități depus  la
începutul  anului.  Atunci  când restricțiile  sanitare  au  permis,  Casa  Artelor  Dinu Lipatti  a
organizat 31 de Seri de Evenimente cu public totalizând  32 de Recitaluri de muzică și 3
de Poezie și muzică, 18 proiecții de film, 11 conferințe, 68  de expoziții și 28 de audiții
despre viața și familia marelui pianist și compozitor Dinu Lipatti, respectând toate măsurile
sanitare și de distanțare fizică în vigoare, fapt ce a dus la evitarea oricărui risc pandemic la
nivelul  instituției  și  derularea  Programelor,  Proiectelor  și  Evenimentelor  culturale  în
concordanță cu Programul instituției, prezentat la începutul anului 2021.
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Cu aprobarea  Consiliului  General  al  Municipiului  București,  începând  cu  luna
septembrie  2021,  Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  a  introdus  accesul  pe  bază  de  bilete  la
Evenimentele culturale organizate. Modificarea de strategie a fost una fundametală, astfel,
crescând veniturile  instituției  și  reușind cu  succes  o vânzăre de  100% din capacitatea
permisă a sălii la fiecare eveniment. 

Prin H.C.G.M.B. nr. 202 din 2021 privind aprobarea tarifelor,  cu aplicabilitate din
14.07.2021,  Casa  Artelor  Dinu  Lipatti,  cu  un  număr  redus  de  personal  angajat  față  de
numărul de posturi aprobate, respectiv 10 angajați dintr-un total de 15 posturi și o reducere cu
19% a cheltuielilor față de anul 2020, a realizat, în anul 2021, 70 % din veniturile estimate
în doar cinci luni de activitate. Sursa veniturilor realizate au reprezentat-o: biletele pentru
Evenimentele  culturale,  biletele  pentru  vizitarea  Casei  Lipatti,  vânzarea  Revistei  Casei
Artelor  Dinu  Lipatti,  “Prima  Iubire,  Muzica”,  vânzarea  de  Cărți,  precum  și  închirierea
Salonului de Muzică al Casei Lipatti.  

Odată cu declanșarea Pandemiei Covid-19, Casa Artelor Dinu Lipatti a digitalizat cu
forțe proprii întreaga activitate culturală, continuând să transmită evenimente online și în
anul 2021, deseori la cererea publicului, realizând asfel 27 de Transmisiuni în Regim de
Premieră și Live-uri ale  Conferințelor,  Recitalurilor  și  Spectacolelor  de muzică și teatru
susținute la Casa Lipatti, la care au participat 147 artiști din sistemul independent și de stat,
compozițiile lui Dinu Lipatti fiind interpretate sistematic, continuând astfel  Programul de
promovare  a creațiilor lui în rândul artiștilor români din toate generațiile. În total au fost
interpretate 315 lucrări muzicale, dintre ele 170 de lucrări din creația românească, dintre
care 33 de compoziții semnate de Dinu Lipatti.

De asemenea, Casa Artelor Dinu Lipatti și-a creat o Bibliotecă virtuală, cu peste 420
de  clipuri  video  pe  pagina  de  Facebook  și  peste  180  pe  canalul  de   Youtube ,  care
cuprinde Recitaluri extraordinare transmise în Premieră, Live-uri, testimoniale, documentare.
Toate  acestea  pot  fi  accesate  permanent.  Astfel,  Evenimentele,  Programele  și  Proiectele
culturale  realizate  online  în  anul  2021  au  fost  urmărite  de  1.768.714  de  beneficiari  ai
activităților noastre culturale. 

Într-o perioadă extrem de dificilă pentru Cultură, Casa Artelor Dinu Lipatti și-a
îndeplinit Misiunea asumată încă de la înființare,  activitatea din anul 2021 stând sub
semnul continuării promovării Culturii române în ansamblul ei, a artiștilor români și a
Casei  Lipatti  ca  obiect  de  patrimoniu  național  care  a  devenit  un  adevărat  Centru
Cultural al Capitalei, prin Evenimente și Programe culturale diverse și complexe, care
au făcut cunoscute unui public de toate vârstele și din toate categoriile sociale, valorile
importante  ale  culturii  române,  precum  și  talentul  componistic  și  interpretativ
excepțional  pe care    l-a avut Dinu Lipatti,  cel  mai mare pianist român al  tuturor
timpurilor, compozitor de geniu supranumit “al doilea Enescu”, un diamant al Culturii
române, un formidabil brand de țară și un adevărat model pentru tinerele generații. 
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