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MISIUNEA CASEI ARTELOR “DINU LIPATTI”

CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI” iniţiază şi desfăşoară, în interesul  comunităţii  locale şi
naţionale,  activităţi,  evenimente,  proiecte  şi  programe  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  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
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.

Pentru  îndeplinirea  acestor  obiective,  CASA  ARTELOR  „DINU  LIPATTI”  a  organizat,
implementat și coordonat, de la deschiderea din 19 martie 2018, până la finalul anului 2018,
următoarele evenimente:

1



           

     FESTIVALUL “I LOVE LIPATTI”

Edi  ția a II-a  

Inaugurarea Casei Artelor   “Dinu Lipatti”  

PERIOADA: 19 – 25 martie 2018 (7 zile)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI: 

 Artiști:  pianiștii  Viniciu  Moroianu,  Horia  Maxim,  Mihai  Ritivoiu,  Mădălina  Pașol,
Mădălina Dănilă,  Ioana Maria Lupașcu, Ștefan Doniga, sopranele Irina Iordachescu și
Florina  Mariș-Hinsu,  baritonul  Ștefan  Ignat,  tenorul  Lucian  Corchiș,  actrița  Daniela
Nane, violonistele Corina Murgu și Diana Jipa, violoncelistul Mircea Marian și Bucharest
Winds Ensemble: Ioana Bălașa (flaut), Valentin Ghita (oboi), Cristian Mancaș (clarinet),
Cristian Buciumaș (fagot), Sorin Lupașcu (corn).

 Conferențiari: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu, prof. univ. dr. Dan Dediu, lector
univ. dr. Irina Hasnaș, jurnalistul Marius Constantinescu

SCURTĂ EXPUNERE: Evenimentul a debutat pe 19 martie, de la orele 19.00, prin deschiderea
oficială  a  Casei  Artelor  “Dinu Lipatti”  de către  Primarul  General  al  Municipiului  București,
Doamna Gabriela Firea. A urmat vernisarea expoziției „Viața și creația lui Dinu Lipatti” aflate în
curtea Casei Lipatti, pe 6 prisme rotative, apoi un tur al casei muzicianului unde cei prezenti au
putut admira fotografii cu familia, profesorii și prietenii acestuia. 

Aproximativ  25  de  artiști  români  renumiți  au  interpretat  integrala  lucrărilor  pentru  pian  și
integrala  liedurilor  compuse  de  Dinu  Lipatti,  dar  și  lucrări  semnate  de  Wolfgang  Amadeus
Mozart, Franz Schubert, Frederich Chopin, George Enescu, Paul Constantinescu, Gyorgy Ligeti
și Adrian Iorgulescu.  

În perioada 21-23 martie, au avut loc conferințe despre viața și creația lui Dinu Lipatti susținute
de către Prof.  Univ.  Dr.  Grigore Constantinescu (“Walter  Legge despre Dinu Lipatti”),  Prof.
Univ.  Dr.  Dan Dediu  (“Despre  pianistica  lui  Dinu Lipatti”),  Lector  Univ.  Dr.  Irina  Hasnaș
(“Dinu Lipatti – Predecesori și urmași”), jurnalistul Marius Constantinescu (“Dinu Lipatti. Schiță
pentru un anti-brand”).

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 1050
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APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 135

AGNUS DEI

Recital extraordinar de muzică pascală

PERIOADA: 4 aprilie 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști: soprana Renata Vari, mezzosoprana Maria Jinga și pianista Mădălina Florescu

SCURTĂ EXPUNERE: La nici două săptămâni de la deschidere, cel mai nou centru cultural
din București - Casa Artelor “Dinu Lipatti” invita locuitorii  Cpitalei la un Recital  de muzică
pascală  ortodoxă,  catolică  și  protestantă.  Recitalul  a  fost  susținut  de  soprana  Renata  Vari,
mezzosoprana  Maria  Jinga și  pianista  Mădălina  Florescu,  care au interpreta  arii  și  duete  din
operele marilor compozitori Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi, Alessandro Stradella, Giovanni
Battista Pergolesi și Johann Sebastian Bach.

Ne-am bucurat  de  frumusețea  extraordinară  a  pieselor  „Ave  Maria”,  “Iubi-te  voi  Doamne”,
„Pieta Signore”, „Panis Angelicus” „Pie Jesu” din Requiem-ul lui Webber și „Agnus Dei” din
Requiem-ul de Verdi.

Seara s-a încheiat prin celebra compoziție a lui J.S.Bach – coralul “Jesus bleibet meine freude”.
“Iisus este bucuria mea”, care rămâne laitmotivul carierei lui Dinu Lipatti, fiind lucrarea prin
care marele pianist român își incheia toate recitalurile. 

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 120

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE – 41
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ZILELE SHAKESPEARE

LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

(în avanpremiera Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova)

PERIOADA: 20 - 22 aprilie 2018 (3 zile)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști:  actorul  și  regizorul  Emil  Boroghină  directorul  fondator  al  Festivalului
Internațional Shakespeare de la Craiova, soprana Marta Sandu, tenorul Andrei Lazăr,
pianista  Mădălina  Florescu,  violonistul  Cristian  Balaș,  actorul  Cristian  Iacob,  solista
Mădălina Petre și chitaristul Radu Vâlcu

 Conferențiari:  profesorul George Volceanov - directorul departamentului filologic al
Facultăţii  de Litere  din Universitatea  Spiru Haret  și  scriitorii  Lucia  Verona și  Horia
Gârbea - președintele Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România

SCURTĂ EXPUNERE: Primăria Municipiului București, prin Casa Artelor “Dinu Lipatti”, i-a
invitat pe bucureșteni, pe 20, 21 și 22 aprilie la evenimentul “Zilele Shakespeare”, prilejuit de
aniversarea a 454 de ani de la nașterea dramaturgului și poetului William Shakespeare.

“Muzica este hrana sufletului”, spunea marele Will. Spirit profund muzical, Dinu Lipatti avea
același crez. De aceea, cu imensă onoare și bucurie, l-am invitat pe Shakespeare în Casa Lipatti.

Timp de  trei  zile,  începând  cu  orele  19.00,  în  parteneriat  cu  Muzeul  Național  al  Literaturii
Române,  au avut  loc  trei  conferințe  pe tema operelor  shakespeariene,  iar  de  la  orele  20.00,
muzica și poezia s-au împletit pe ritmuri elisabetane, purtându-ne cu gândul către epoca de aur a
Reginei  Elisabeta  I,  către  seratele  muzicale  și  de  teatru  din sălile  somptuoase  ale  castelului
Windsor.
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Soprana Marta  Sandu,  tenorul  Andrei  Lazăr,  pianista  Mădălina  Florescu,  violonistul  Cristian
Balaș și actorul Cristian Iacob au  susținut recitalul extraordinar “Shakespeare și Muzica”, ce a
cuprins arii din operele “Romeo și Julieta”, “Macbeth”, “Otello” și „Falstaff”, precum și unele
dintre cele mai iubite sonete shakespeariene. 

Duminică,  22  aprilie,  în  avanpremiera  Festivalului  Internațional  Shakespeare  de  la  Craiova,
actorul  și  regizorul  Emil  Boroghină,  directorul  fondator  al  festivalului,  a  susținut  recitalul
extraordinar “Recitindu-l pe Shakespeare… Lumea-ntreagă e o scenă și toți oamenii-s actori”. 

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 450

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 48
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MUZICA EUROPEI - ZILELE EUROPEI
LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

PERIOADA: 11 – 13 mai 2018 (3 zile)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 outdoor – Curtea Casei Artelor “Dinu Lipatti” 
 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI: 

 Artiști:  Camerata Regală și dirijorul Daniel Jinga, Symphactory Orchestra și dirijorul
Tiberiu Soare, soprana Iulia Isaev, tenorul Alin Stoica, violonistele Cristina Anghelescu
și Diana Jipa, violoncelistul Octavian Lup și pianistul Ștefan Doniga

 Conferențiari:  academicianul  Răzvan  Theodorescu,  vicepreședintele  Academiei
Române

SCURTĂ EXPUNERE: Timp de trei zile, în 11, 12 și 13 mai, bucureștenii au participat la un
eveniment de excepție care, sub titlul “Muzica Europei – Zilele Europei la Casa Artelor Dinu
Lipatti”,  a  reunit  expoziții,  conferințe,  recitaluri  și  concerte,  prilejuite  de  aniversarea  Zilei
Europei, din data de 9 mai. Evenimentul a fost structurat pe trei coordonate -  Seara muzicii
românești, Seara muzicii germane și austriece și Seara muzicii franceze și italiene.  

Diversitatea etnică atat  de caracteristică spațiului  românesc a fost  prezentată  de Casa Artelor
“Dinu  Lipatti”  prin  recitalul  extraordinar  “România,  mica  Europă”  -  creații  semnate  de
compozitori români, basarabeni, de origine maghiară, germană dar și evreiască, program care l-a
avut la loc de cinste pe marele compozitor și pianist Dinu Lipatti,  figură emblematică a artei
românești și europene.

Sâmbătă  și duminică, în 12 și 13 mai,  au avut loc primele concerte în curtea casei lui  Dinu
Lipatti, în aer liber. Orchestra Camerata Regală a interpretat lucrări de W.A. Mozart, J.S. Bach,
J. Haydn, J. Strauss și F. Kreisler, iar Symphactory Orchestra sub bagheta dirijorului Tiberiu
Soare, a interpretat lucrări ale marilor compozitori francezi și italieni Giuseppe Verdi, Giacomo
Puccini și Jules Massenet. 

Expoziția informativă “Uniunea Europeană – o istorie”, precum și expoziția de tablouri “Dinu
Lipatti - familia, profesorii și prietenii” au fost accesibile publicului nostru pe tot parcursul celor
trei zile.
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NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 650

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 44

NOAPTEA MUZEELOR

                               LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

PERIOADA: 19 mai 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 outdoor – scena amplasată în Curtea Casei Artelor “Dinu Lipatti” 
 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”
 indoor – tur ghidat al Casei Lipatti

INVITAȚI SPECIALI: 

 Artiști: 
cvintetul  de  suflători  Bucharest  Winds  Ensamble,  alcătuit  din  Ioana  Bălașa  (flaut),
Valentin  Ghita  (oboi),  Cristian  Mancaș  (clarinet),  Cristian  Buciumaș  (fagot)  și  Sorin
Lupașcu (corn)
cvartetului Artmusik, alcătuit din  Mioara Moroianu (vioara I), Emil Stegar (vioara II),
Florin Matei (viola) și Bogdan Popa (violoncel)

SCURTĂ EXPUNERE: În cadrul evenimentului național Noaptea Muzeelor 2018, bucureștenii
au fost invitați  să petreacă o seară clasică în Casa Lipatti  și în curtea acestui conac boieresc
construit  la  începutul  secolului  al  XX-lea  de  Petre  Antonescu,  unul  dintre  cei  mai  prolifici
arhitecți ai Capitalei.

Între orele 18.00 - 24.00 s-au putut bucura de expoziții, recitaluri și două proiecții de filme ce l-
au  avut  în  centru  pe  Dinu Lipatti,  cel  mai  mare  pianist  român  al  tuturor  timpurilor,  figură
emblematică a culturii românești și europene. Programul celor două recitaluri,  al cvintetul de
suflători Bucharest Winds Ensamble și al cvartetului Artmusik a fost compus din lucrări semnate
de Lipatti, Enescu, Porumbescu, Mozart, Haydn. Strauss, Bach,.

Pe  tot  parcursul  evenimentului,  casa  familiei  Lipatti,  în  care  au  crescut  Dinu și  fratele  său
Valentin Lipatti -  strălucit diplomat, ambasador român la UNESCO, în care au cântat George
Enescu, Clara Haskil și Corneliu Gheorghiu, și-a primit oaspeții plină de lumină și căldură, cu
expoziția "Dinu Lipatti - familia, profesorii, prietenii", în timp ce în curte a putut fi admirată
expoziția "Dinu Lipatti - viața și opera" precum și "Istoria Casei Lipatti".
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NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 2200

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 66

“BALADA, UN SECOL DE MUZIC  Ă  ”  
Recital extraordinar Alexandru Tomescu

PERIOADA: 26 mai 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”
 outdoor – transmisie pe ecran led în Curtea Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI: 

 Artiști  violonistului  Alexandru  Tomescu  și  celebra  vioară  de  patrimoniu  național
Stradivarius Elder-Voicu, pianista Angela Drăghicescu

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria  Municipiului  București  prin  Casa  Artelor  “Dinu  Lipatti”  i-a  invitat  pe  bucureșteni
sâmbătă,  26 mai,  de  la  orele  19.00,  la  Recitalul  extraordinar  “Balada,  un secol  de muzică”,
susținut de violonistul Alexandru Tomescu și pianista Angela Drăghicescu, în cadrul celei de-a
XI-a ediții a Turneului Internațional Stradivarius.

Continuând seria evenimentelor care celebrau Centenarul Marii Uniri, dorind să prezinte cele
mai valoroase și inspirate creații ale muzicii clasice românești,  Casa Artelor “Dinu Lipatti” a
adus în fața publicului său proiectul "Balada, un secol de muzică”, un recital-eveniment, ce s-a
desfășurat atât în Salonul de muzică al Casei Lipatti, cât și în curtea acesteia. 

Programul recitalului a cuprins lucrări  de Dinu Lipatti,  George Enescu, Ciprian Porumbescu,
Mihail Jora, Constantin C. Nottara, Mircea Chiriac, Dumitru Capoianu, Tiberiu Olah.

Vioara Stradivarius Elder-Voicu este obiect de Patrimoniu Național, CategoriaTezaur. 

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 200

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 35
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CĂLIN (FILE DIN POVESTE)

Recital de muzică și poezie eminesciană

PERIOADA: 15 iunie 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști: actrița Daniela Nane și pianista Ioana Maria Lupașcu

SCURTĂ EXPUNERE:

Pentru a marca 129 de ani de la trecerea în nemurire a poetului nostru național Mihai Eminescu,
la 15 iunie 1889, Primăria Municipiului București prin Casa Artelor “Dinu Lipatti” i-a invitat pe
bucureșteni  la  recitalul  de muzică  clasică și  poezie  “Călin (file  din poveste)  la  Casa Artelor
<Dinu Lipatti>”.

Actrița Daniela Nane a recitat integral poemul ce are la bază basmul “Călin Nebunul și mitul
Zburătorului”, acompaniată, la pian, de Ioana Maria Lupașcu, care a interpretat muzică clasică
românească.

Recitalul de poezie și muzică a fost urmat de proiecția filmului documentar “Eminescu”, al Casei
de Producție Moldova Film.

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 100

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 36
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FESTIVALUL IEI

LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

PERIOADA: 22 - 24 iunie 2018 (3 zile)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști: Corul  Solemnis  -  dirijat  de Mircea Pădurariu,  Corala  Bărbătească  Armonia -
dirijată de Arhid. Lect. Univ. Dr. Ion Iulian Dumitru și Corul Regal – dirijat de Andrei
Stănculescu, pianistul Vlad Gînța

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria  Municipiului  București  prin  Casa  Artelor  "Dinu  Lipatti",  în  parteneriat  cu  Muzeul
Țăranului Român și Ii Breaza de Anda Mănescu, și-a invitat publicul vineri, sâmbătă și duminică
- 22, 23 și 24 iunie, la Festivalul Iei, prilejuit de Ziua Internațională a Iei, un Festival complex,
ofertant, care a celebrat, cu mândrie, în anul Centenarului Marii Uniri, portul național românesc.

În Salonul de muzică al Casei Lipatti, 20 dintre costumele populare originale aflate în colecțiile
Muzeului Țăranului Român au putut fi admirate pe tot parcursul evenimentului. 

Tot  în  Salonul  de  muzică  au  rulat  filmele  documentare  “Muntele  Găina”,  „Țara  Moților”,
„Costume populare din zona Moldovei” și “Regina Maria, prima femeie romantică, prima femeie
modernă”,  precum și  filmele  artistice  românești  “Dincolo  de  pod” -  adaptare  după romanul
“Mara” de Ioan Slavici, “Pădureanca” și “Ciuleandra”. 

În  fiecare  seară,  de  la  ora  19.30,  Corul  Solemnis  -  dirijat  de  Mircea  Pădurariu,  Corala
Bărbătească Armonia - dirijată de Arhid.Lect.Univ.Dr. Ion Iulian Dumitru și Corul Regal, cu
Andrei Stănculescu la pupitrul dirijoral, alături de pianistul Vlad Gînța, au interpretat piese de
inspirație tradițională din repertoriul românesc.

Pe tot parcursul celor trei zile a putut fi vizionată Expoziția în aer liber despre cămașa specifică
satului nostru "Ia, brandul României - istorie și evoluție".

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 430
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APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 64

FESTIVALUL MOZARTISSIMO
LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

Edi  ția a II-a  

PERIOADA: 6 – 8 iulie 2018 (3 zile)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști: pianistul  Horia  Mihail,  soprana  Irina  Iordachescu,  baritonul  Șerban  Vasile,
flautistul  Ion  Bogdan  Ștefănescu,  pianistele  Mădălina  Florescu  și  Verona  Maier,
Asociația Clasic e Fantastic

 Conferențiari:  Prof.  Univ.  Dr. Dan Dediu, Lector  Univ.  Dr. Irina Hasnaș, jurnalistul
Marius Constantinescu

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria  Municipiului  București  prin  Casa  Artelor  “Dinu  Lipatti”,  în  parteneriat  cu  Opera
Națională  București  și  Asociația  “Clasic  e  Fantastic”  a  organizat  în  6,  7  și  8  iulie  -  vineri,
sâmbătă și duminică - cea de a doua ediție a Festivalului Mozartissimo la Casa Artelor „Dinu
Lipatti”, un eveniment conceput de pianista și regizoarea Alice Barb atât pentru iubitorii maturi
ai muzicii clasice, cât și pentru cei mici, abia inițiati în artele spectacolului.

Vineri, 6 iulie, au fost deschise cele două expoziții, “Viața și creația lui W. A. Mozart” - în aer
liber și “Costume din operele lui Mozart”, expoziție realizată în parteneriat cu Opera Națională
București. La ora 18.00 a început proiecția filmului „Viena lui Mozart”, o producție austriacă din
2006, iar de la orele 19.00, Prof. Univ. Dr. Dan Dediu a prezentat conferința cu titlul “Scheme
simbolice în operele lui Mozart și reflexiile lor muzicale”. De la orele 20.00, pianistul Horia
Mihail a susținut Recitalul extraordinar “Pianul călător”.

Sâmbătă,  7  iulie,  de  la  orele  18:00  a  avut  loc  proiecția  filmului  “Omul  din  spatele  Marii
Simfonii  nr. 40”, o producție BBC, Marea Britanie,  urmată, de la orele 19.00, de Conferința
“Voci românești în dialog cu creația mozartiană”, susținută de Lector Univ. Dr. Irina Hasnaș. Pe
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scena din Salonul de muzică al Casei Lipatti, soprana Irina Iordachescu, baritonul Șerban Vasile,
acompaniați,  la  pian,  de  Mădălina  Florescu  au  susținut  Recitalul  extraordinar  “Culori
mozartiene” – arii și duete din operele : “Nunta lui Figaro”, “Don Giovanni” și “Cosi fan tutte”
de W. A. Mozart.

Duminică, 8 iulie, Asociația “Clasic e fantastic” a prezentat spectacolul pentru copii "Copilăria
lui  Mozart”,  iar  jurnalistul  Marius  Constantinescu  l-a  adus,  în  fața  publicului,  pe  Wolfgang
Amadeus  cel  de  dincolo  de  cortină,  în  conferința  “Mozart  din  spatele  etichetei”.  Festivalul
Mozartissimo  la  Casa  Artelor  Dinu  Lipatti  s-a  încheiat  prin  Recitalul  extraordinar  “Flautul
fermecat - Mozart 100%”, al flautistului Ion Bogdan Ștefănescu și pianistei Verona Maier.

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 440

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 82
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ZILELE LIMBII ROMÂNE
LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

PERIOADA: 31 august – 2 septembrie 2018 (3 zile)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”
 outdoor – Curtea Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști: Orchestra Metropolitană Bucuresti și dirijorul Daniel Jinga, Orchestra de Cameră
Radio  și  dirijorul  Daniel  Manasi,  Camerata  Elite  Strings  și  dirijorul  Vincent  Grüger,
soprana  Silvia  Micu,  violonista  Ana Ungureanu,  violonistul  Alexandru  Marin,  actrița
Daniela Nane și pianista Ioana Maria Lupașcu 

 Conferențiari: criticul și istoricul literar Alex. Ștefănescu

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria  Municipiului  București  prin  Casa  Artelor  "Dinu  Lipatti"  i-a  invitat  pe  bucureșteni
vineri, sâmbătă și duminică – 31 august, 1 și 2 septembrie, la evenimentul extraordinar “Zilele
Limbii Române” la Casa Artelor Dinu Lipatti, prilejuit de Ziua Națională a Limbii Române.

Ediția  din  anul  Centenarului  Marii  Uniri  a  fost  dedicată  cărturarului  Aron Pumnul,  poetului
George Coșbuc și dramaturgului Barbu Șt. Delavrancea, unele dintre cele mai valoroase figuri
din istoria și literatura română.

Vineri, 31 august, în Curtea Casei Lipatti a putut fi vizionată Expoziția “Aron Pumnul – 200 de
ani  de la  naștere,  George Coșbuc și  Barbu Șt.  Delavrancea  – 100 de ani  de la  moarte”.  De
asemenea, în același interval, în Curtea Casei Lipatti, copiii și oamenii mari au putut să participle
la ateliere de face painting tricolor. De la orele 18.00, publicul a putut viziona documentarul
“Mari Clasici: George Coșbuc”, film realizat de Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. De la orele
19.00, în Salonul de Muzică al Casei Lipatti a avut loc recitalul „Pianul cu poeme”, susținut de
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actrița Daniela Nane și pianista Ioana Maria Lupașcu. De la orele 20.00, pe scena din Curtea
Casei  Lipatti,  Camerata  Elite  Strings  și  dirijorul  Vincent  Grüger  au  susținut  un  concert
extraordinar,  cu  lucrări  de  George  Enescu,  Constantin  Silvestri,  Alfred  Alessandrescu,  Paul
Constantinescu și Bela Bartok.

Sâmbătă, 1 septembrie, de la orele 18.00, a fost proiectată prima parte a piesei de teatru “Hagi
Tudose”,  o  adaptare  după  opera  cu  același  nume  a  dramaturgului  Barbu  Șt.  Delavrancea,
producție din 1980 a Teatrului Național de Televiziune. De la orele 19.00, criticul literar Alex.
Ștefănescu  va  susține,  în  Salonul  de  muzică  al  Casei  Lipatti,  conferința  “Bătrânul  dascăl  și
tânărul poet”.  Începând cu orele 20.00, Orchestra Metropolitană București,  dirijată de Daniel
Jinga, alături de soprana Silvia Micu și violonista Ana Ungureanu, au susținut, în Curtea Casei
Lipatti, un concert extraordinar, de inspirație tradițională. 

Duminică, 2 septembrie, de la orele 18.00, a fost proiectată cea de a doua parte a piesei de
teatru “Hagi Tudose”, iar de la orele 19.00, cei mici au putut urmări timp de o oră spectacolul de
teatru “Țărăncuța cea isteață”, în regia Claudiei Negroiu. Evenimentul “Zilele Limbii Române”
s-a  încheiat,  de  la  orele  20.00,  prin  concertul  extraordinar  al  Orchestrei  de  Cameră  Radio,
condusă de dirijorul  Daniel  Manasi,  alături  de violonistul  Alexandru Marin,  în Curtea Casei
Lipatti.

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 600

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 38
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LIPATTI, ULTIMUL RECITAL

PERIOADA: 16 septembrie 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști pianista Mădălina Pașol

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria  Municipiului  București  prin  Casa  Artelor  "Dinu  Lipatti"  a  organizat  duminică,  16
septembrie  2018, evenimentul  extraordinar  “LIPATTI, ULTIMUL RECITAL - Besançon, 16
septembrie  1950”, prilejuit  de împlinirea a 68 de ani de la cea din urmă apariție  pe scenă a
marelui pianist român Dinu Lipatti.

Evenimentul a debutat, de la orele 18.00, cu audiția înregistrării originale a programului muzical
pe care Dinu Lipatti l-a interpretat în Sala Parlamentului din localitatea franceză Besançon. 

Expoziția în aer liber “Recitalul de la Besançon, cântecul de lebădă al lui Dinu Lipatti” a spus, în
imagini și text, povestea zilei de 16 septembrie 1950, rămasă în istoria muzicală drept una dintre
cele mai tulburătoare dovezi ale genialității lui Dinu Lipatti.

De la orele 19.00, a avut loc proiecția documentarului „Ultimul recital”, realizat de regizorul şi
producătorul francez Philippe Roger. 

De la orele 20.00, tot în Salonul de muzică ce a aparținut familei Lipatti, pianista Mădălina Pașol
a adus un omagiu de suflet celui mai mare pianist român, interpretând o mare parte a lucrărilor
cântate de acesta la Festivalul de la Besançon, în chiar ordinea aleasă, atunci, de Dinu Lipatti.
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NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 150

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 28

ZIUA MONDIALĂ A MUZICII

LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

PERIOADA: 1 octombrie 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști pianista Mădălina Claudia Dănilă

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" a organizat luni, 1 octombrie
2018,  evenimentul  extraordinar  “Ziua  Mondială  a  Muzicii  la  Casa  Artelor  Dinu  Lipatti”,
eveniment  prilejuit  de  celebrarea  oficială,  internațională,  a  Muzicii  -  limbajul  universal  al
omenirii. 

Lumea întreagă celebrează în fiecare an, la 1 octombrie, Ziua Internațională a Muzicii, pentru a
promova toate genurile artei muzicale, evoluția culturală a comunităților, schimbul de experiență
și aprecierea numeroaselor valori estetice care ne îmbogățesc existența.

“Ziua Mondială  a  Muzicii  la Casa Artelor  Dinu Lipatti”,  primul eveniment  al  lunii  dedicate
artelor muzicale, a debutat de la orele 19.00, cu vizionarea expoziției în aer liber “O istorie a
muzicii clasice”.

De la aceeași oră, în Salonul de muzică al Casei Lipatti, a avut loc proiecția filmului documentar
“Triptic  – Călătorie  melancolică – Constantin Brăiloiu,  Clara Haskil,  Dinu Lipatti”.  Regia și
scenariul filmului sunt semnate de Ana Simon, iar ilustrația muzicală a fost realizată de Lector
univ. dr. Irina Hasnaș, care va susține și un moment de prezentare a documentarului.

De la orele 20.00, tot în Salonul de muzică al Casei Lipatti, Mădălina Claudia Dănilă a susținut
un recital extraordinar de pian cu lucrări de D. Lipatti, G. Enescu, Bela Bartok, J.S. Bach, W. A.
Mozart, L. van Beethoven, J. Haydn, F. Chopin, A. Skriabin.
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NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 130

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 43

CIPRIAN PORUMBESCU, POVESTEA UNEI BALADE

PERIOADA: 14 octombrie 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști  violonistul  Alexandru Tomescu și  pianista  Sînziana Mircea,  precum și actorul
Vlad Rădescu

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" a invitat publicul duminică, 14
octombrie  2018,  la  evenimentul  extraordinar  “Ciprian  Porumbescu,  povestea  unei  Balade”,
eveniment prilejuit de celebrarea a 165 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu.

Evenimentul  dedicat  marelui  compozitor  a  debutat  cu  vizitarea  Casei  Lipatti,  a  expoziției
„Ciprian Porumbescu. Balada unui patriot” și a expoziției despre viața și creația lui Dinu Lipatti.

Seara  a  continuat  cu  proiecția  filmului  artistic  biografic  „Ciprian  Porumbescu”  în  regia  şi
scenariul  lui  Gheorghe  Vitanidis,  ce  prezintă  ultimii  doisprezece  ani  din  scurta  viață  a
compozitorului. 

La  finalul  proiecției,  invitatul  nostru  special,  actorul  Vlad  Rădescu,  interpretul  lui  Ciprian
Porumbescu,  a  împărtășit  publicului  experiențele  din  timpul  filmărilor  și  amintiri  legate  de
colegii de platou.

Momentul culminant al serii a început la orele 20:00 – recitalul susținut de violonistul Alexandru
Tomescu cu celebra sa vioară Stradivarius și  pianista  Sînziana Mircea.  Artiștii  au interpretat
„Balada” lui Ciprian Porumbescu, precum și lucrări compuse de George Enescu, Dinu Lipatti și
alți compozitori români.
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NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 180

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 39

LEGENDARA SOPRANĂ VIRGINIA ZEANI

SĂRBĂTORITĂ LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

PERIOADA: 21 octombrie 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști tenorul Mihai Urzicana, baritonul Alexandru Chiriac și pianista Raluca Ouatu
 Conferențiar muzicolog dr. Luminița Arvunescu

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria  Municipiului  București  prin  Casa  Artelor  "Dinu  Lipatti"  a  organizat  duminică,  21
octombrie 2018, evenimentul extraordinar “Legendara Virginia Zeani, sărbătorită la Casa Artelor
<<Dinu  Lipatti>>”,  eveniment  care  a  celebrat  cea  de-a  93-a  aniversare  a  celebrei  soprane
românce! 

Timp de 25 de ani "Prima Donna Assoluta" a teatrului de Operă din Roma, Virginia Zeani este,
alături de Maria Callas, una dintre cele mai prestigioase soprane lirice din secolul XX.

Evenimentul dedicat aniversării  marii  noastre soprane a debutat la ora 18.00, când a putut fi
vizionată expoziția în aer liber “Povestea unei Legende – Virginia Zeani”.

Publicul a putut asculta, în interiorul Casei Lipatti, arii și duete interpretate de-a lungul carierei
sale în operele “Otello”, “Lucia de Lammermoor”, “Aida” și “Traviata”. 

La ora 19.00, cunoscuta realizatoare a postului Radio România Muzical, muzicolog dr. Luminița
Arvunescu,  a  susținut  conferința  cu  titlul  “Virginia  Zeani  –  o  viață,  un  mit”,  ce  a  surprins
momentele de strălucire, grandoare și distincție ale sopranei născute în inima României.
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De la ora 20.00, a avut loc recitalul extraordinar susținut de tenorul Mihai Urzicana și baritonul
Alexandru Chiriac, artiști premianți ai Concursului Internațional L’assoluta Virginia Zeani Gran
Prix of Romania 2018. Cei doi au fost acompaniați de pianista Raluca Ouatu.

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 120

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 46

LANSAREA REVISTEI CASEI ARTELOR “DINU LIPATTI”

PRIMA IUBIRE, MUZICA

PERIOADA: 5 noiembrie 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști pianistul Horia Maxim și actorul Adrian Titieni

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" a organizat luni, 5 noiembrie
2018, evenimentul de lansare a publicației “Prima Iubire, Muzica”, revista Casei Artelor „Dinu
Lipatti”, dedicată tuturor iubitorilor de cultură.

Numărul de debut al revistei  “Prima Iubire, Muzica” cuprinde un vast articol despre viața și
creația de geniu al celui mai mare pianist român al tuturor timpurilor, Dinu Lipatti, interviuri cu
personalități de prim rang ale vieții culturale românești - pianistul Horia Mihail, dirijorul Daniel
Jinga, actrița Daniela Nane, compozitorul Dan Dediu, soprana Irina Iordăchescu, muzicologul
Irina Hasnaș,  jurnalistul  Marius Constantinescu,  tenorul  Șerban Vasile  și  directorul  Teatrului
Național de Operă și Balet din Chișinău, Ion Grosu, precum și articole realizate de critici de film,
profesori și manageri culturali.

Evenimentul  de  lansare  a  revistei  “Prima  iubire,  Muzica”,  la  care  au  fost  prezenți  artiști,
jurnaliști și bloggeri, a fost completat de recitalul de muzică și poezie susținut de pianistul Horia
Maxim și  actorul Adrian Titieni.
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NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 300

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 45

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL MERIDIAN
LA CASA ARTELOR   “DINU LIPATTI”  

PERIOADA: 8 – 11 noiembrie 2018 (4 zile)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI:

 Artiști flautistul Cătălin Oprițoiu, mezzosoprana Claudia Codreanu, pianista Diana Vodă,
Duo  Cello  Jaya  -  violoncelista  Ella  Bokor  și  violoncelistul  Mircea  Marian  -,  live
electronics  artist  Doron  Kaufman  (Israel),  violonista  Luminitza  Petre,  pianista  Ioana
Maria Lupașcu, pianista Mădălina Claudia Dănilă, Trio Mozaic - violonista Oana Spânu-
Vișenescu,  pianista  Diana  Spânu  Dănilă,  clarinetistul  Emil  Vișenescu,  violoncelistul
Valentin  Simion  -,  soprana  Bianca  Manoleanu,  pianistul  Remus  Manoleanu,  soprana
Stanca Manoleanu și pianistul Roman Manoleanu

 Conferențiari mzicolog dr. Irina Hasnaș, muzicolog dr. Laura Manolache, prof. univ. dr.
DHC Dan Dediu, prof. univ. dr. habil. Ion Bogdan Ștefănescu

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" a fost coorganizatorul celei de-
a XIV-a ediții a Festivalului Internațional MERIDIAN. În calitatea sa de co-producător, Casa
Artelor „Dinu Lipatti” a organizat în perioada 8-11 noiembrie 2018, în Salonul de muzică, de la
orele 18, patru seri dedicate muzicii contemporane. 
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Programul a cuprins lucrări muzicale în primă audiție absolută sau în primă audiție în România,
patru conferințe pe teme muzicale și șapte recitaluri camerale în care arta sunetelor a fost însoțită
de poezie și live electronics.

Joi, 8 noiembrie, mzicologul dr. Irina Hasnaș a susținut conferința „Dinu Lipatti creator” în care
va aborda latura mai puțin cunoscută a pianistului, cea de compozitor. Seara a continuat cu două
recitaluri,  primul  fiind  cel  al  flautistului  Cătălin  Oprițoiu,  iar  cel  de-al  doilea  susținut  de
mezzosoprana Claudia Codreanu și pianista Diana Vodă, cu un repertoriu exclusiv românesc. 

Vineri, 9 noiembrie, muzicologul dr. Laura Manolache a susținut conferința „Modele enesciene
în creația compozitorilor Generației de Aur”. Au urmat recitalul Duo Cello Jaya alături de live
electronics artist Doron Kaufman și recitalul violonistei Luminitza Petre cu pianista Ioana Maria
Lupașcu, care au interpretat și Sonatina pentru vioară și pian, de Dinu Lipatti.

Sâmbătă, 10 noiembrie,  compozitorul  prof. univ. dr. DHC Dan Dediu a susținut conferința
„Fermentul  lăutăresc  în  muzica  românească”.  Au  urmat  două  recitaluri,  primul  susținut  de
pianista Mădălina Claudia Dănilă , cu lucrări în primă audiție absolută și lucrări în primă audiție
în România, iar cel de al doilea susținut de Trio Mozaic. 

Duminică, 11 noiembrie, prof. univ. dr. habil. Ion Bogdan Ștefănescu a susținut conferința cu
tema „Flautul – revelația secolului al XX-lea în peisajul muzical”. A urmat recitalul de voce și
pian  susținut  de  soprana  Bianca  Manoleanu,  pianistul  Remus  Manoleanu,  soprana  Stanca
Manoleanu și pianistul Roman Manoleanu. 

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 400

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 75
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CENTENARUL MARII UNIRI
                    LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

PERIOADA: 1 decembrie 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI: 

 Artiști actorul Adrian Titieni și pianistul Horia Maxim
 Conferențiar prof. univ. dr. Mihaela Miroiu 

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria  Municipiului  București  prin  Casa  Artelor  "Dinu  Lipatti"  a  organizat  evenimentul
extraordinar Centenarul Marii Uniri la Casa Artelor “Dinu Lipatti”, pentru a celebra 100 de ani
de la înfăptuirea Marii Uniri.

Evenimentul  a  debutat  cu  deschiderea  expoziției  în  aer  liber  "1918,  Anul  nașterii  României
Mari". 

În Salonul de muzică al Casei Lipatti a fost proiectat documentarul mărturie “Inima nomadă a
Marii Uniri”, un film impresionant realizat de Tania Nicolau. Pelicula evidențiază rolul Reginei
Maria  în  timpul  Primului  Război  Mondial,  rol  pentru  care  a  fost  recunoscută  drept  ctitora
diplomatică a întregirii României.

Începând cu ora 18.00, prof. univ. dr. Mihaela Miroiu a susținut conferința “Unirea ca triumf al
libertății românești – Reflecții despre discursul lui Iuliu Maniu de la Alba Iulia”.
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Recitalul de muzică și poezie românească „Eminescu – Enescu - Lipatti”, susținut de actorul
Adrian Titieni și pianistul Horia Maxim, a încheiat seara. Programul a cuprins lucrări compuse
de cei mai mari muzicieni ai României, George Enescu și Dinu Lipatti, punctate de versuri alese
din creația eminesciană.

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 200

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 45

OMAGIU DINU LIPATTI
Recital omagial la împlinirea a 68 de ani de la moartea lui Dinu Lipatti

PERIOADA: 2 decembrie 2018 (1 zi)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI: 

 Artiști pianistul Viniciu Moroianu

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria  Municipiului  București  prin  Casa  Artelor  "Dinu  Lipatti"  i-a  invitat  pe  bucureșteni
duminică, 2 decembrie 2018, de la ora 18.00, la un eveniment încărcat de o emoție special - 68
de ani de la dispariția prematură dintre noi a celui mai mare pianist român al tuturor timpurilor,
Dinu Lipatti.

În  semn  de  profund  respect,  la  Casa  Artelor  “Dinu  Lipatti”,  instituție  care  își  desfășoară
activitatea în casa copilăriei și adolescenței sale, a avut loc evenimentul „Omagiu Dinu Lipatti”,
care va debuta de la ora 18.00, cu proiecția filmului documentar “Dinu Lipatti, muzică și geniu”,
realizat de Mihaela Poenaru pentru Trinitas TV. 
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De la ora 20.00, pianistul Viniciu Moroianu a susținut un recital extraordinar construit în jurul a
trei piese celebre din creația lui Dinu Lipatti – “Fuga la patru voci pentru pian solo”, „Sonatina
pentru pian pentru mâna stângă” op. 10 și „Sonata pentru pian solo” (1932). 

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 150

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 55

MAGIA CRĂCIUNULUI

LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

PERIOADA: 15 - 16 decembrie 2018 (2 zile)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI: 

 Artiști Corul de copii Bravissimo - dirijat de Elena Radu, Corul de Copii Radio - dirijat
de Voicu Popescu,  pianista  Magdalena Faur,  magicianul  Bogdan Muntean,  magiciana
Cristina Strecopîtov

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria Municipiului București prin Casa Artelor "Dinu Lipatti" a avut bucuria să organizeze în
15 și 16 decembrie, de la orele 18.00, evenimentul Magia Crăciunului la Casa Artelor "Dinu
Lipatti", minunat prilej pentru ca magicul brad de Crăciun de la Casa Lipatti să adune în jurul
său cât mai mulți copii și cât mai multe dorințe de îndeplinit!

Sâmbătă,  15  decembrie,  de  la  ora  18.00,  i-am așteptat,  pe  cei  mari  și  mici,  să  descopere
Expoziția în aer liber despre Moș Crăciun, o frumoasă poveste în texte și imagini despre cel mai
îndrăgit personaj al iernilor noastre.

De la aceeași oră, în Salonul de muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti” a avut loc Recitalul de
colinde și cantece de Craciun susținut de Corul de copii Bravissimo, dirijat de Elena Radu. 
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De la ora 19:00, magicianul Bogdan Muntean i-a invitat pe copii pe tărâmul ”Fantasmio”, printr-
un spectacol unic de magie.

Duminică,  începând cu ora 18.00, în  Salonul  de muzică  al  Casei  Artelor  “Dinu Lipatti”  au
răsunat, din nou, glasuri vesele de copii, de această dată ale Corului de Copii Radio, dirijat de
Voicu Popescu și acompaniat, la pian, de Magdalena Faur.

De la ora 19:00, micuții vor deveni ajutoarele Moșului... și ale magicienei Cristina Strecopîtov,
ce a desfășurat sub ochii lor Spectacolul Magic Christmas, un show plin de bucurie și cadouri.

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 270

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 37

CRĂCIUN DE POVESTE

LA CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

PERIOADA: 20 - 21 decembrie 2018 (2 zile)

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

 indoor - Salonul de Muzică al Casei Artelor “Dinu Lipatti”

INVITAȚI SPECIALI: 

 Artiști  soprana  Felicia  Filip,  tenorul  Bogdan  Lupea,  violoncelistul  Adrian  Naidin,
pianista Ioana-Valentina Cojuharov 

SCURTĂ EXPUNERE:

Primăria  Municipiului  București  prin  Casa  Artelor  "Dinu  Lipatti"  a  organizat,  în  20  și  21
decembrie, de la orele 18.00, evenimentul extraordinar CRĂCIUN DE POVESTE LA CASA
ARTELOR “DINU LIPATTI” pentru a întâmpina, împreună, sărbătorile de iarnă.

În curtea Casei Lipatti, a fost amenajată Expoziția în aer liber “Moș Crăciun – Legendă, istorie și
tradiții”, ce cuprinde legendele din jurul lui Moș Crăciun și a casei sale fermecate din Laponia,
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referințele  religioase  din  care  este  inspirat  Moș  Crăciun,  tradițiile  românești  din  preajma
Crăciunului - împodobitul bradului, bucatele tradiționale, masa de sărbătoare. 

Expoziția  este completată  de o secțiune dedicată  cărților  și  filmelor  ce au ca subiect  această
sărbătoare, precum și de fotografii ce înfățișează orașele planetei cuprinse de magia Crăciunului.

De la ora 18.00, în Salonul de muzică a avut loc proiecția filmului “O viață minunată”, un film
cu specific de Crăciun din 1946 în regia lui Frank Capra.

De  la  ora  20.00,  Salonul  de  muzică  al  Casei  Artelor  “Dinu  Lipatti”  a  găzduit  Recitalul
extraordinar “Crăciunul Feliciei”, susținut de îndrăgita soprană Felicia Filip, alături de tenorul
Bogdan Lupea, acompaniați, la pian, de Ioana-Valentina Cojuharov. 

Vineri,  începând cu  ora  18.00,  în  Salonul  de  muzică  al  Casei  Artelor  “Dinu Lipatti”  a  fost
proiectat  filmul  “Miracolul  din Strada 34”,  un film de Crăciun din 1947,  regizat  de George
Seaton. 

De la ora 20.00, nonconformistul violoncelist Adrian Naidin a fost oaspetele Casei Artelor “Dinu
Lipatti”, în recitalul extraordinar “Măturătorul Raiului”. 

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI: 260

APARIȚII ÎN TV, RADIO, AGENȚII DE PRESĂ, PRESA SCRISĂ ȘI ONLINE: 44
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CONCLUZII

Evenimente

În anul 2018, pe parcursul a 10 luni de activitate, Casa Artelor “Dinu Lipatti” a organizat  și
implementat  un număr total  de 20 de evenimente  – indoor și  outdoor,  corelate  cu Sărbători
Naționale  –  Paște,  Crăciun,  precum și  cu  momente  importante  din  agenda  publică  istorico-
socială, precum aniversarea și comemorarea momentelor esențiale din existența marelui pianist
Dinu Lipatti,  Centenarul  Marii  Uniri  de la 1918, Ziua Limbii  Române, Ziua Internațională a
Muzicii, Ziua Internațională a Iei, aniversările unor creatori precum Ciprian Porumbescu, Mihai
Eminescu, George Coșbuc, Aron Pumnul, Barbu Ștefănescu Delavrancea.

Conceptul tuturor evenimentelor organizate și desfășurate la Casa Artelor “Dinu Lipatti” aparține
regizoarei Alice Barb, directorul fondator al Casei Artelor “Dinu Lipatti”.

Materialele de știri și interviurile realizate pentru televiziuni și radiouri, articolele publicate pe
site-uri  cu  trafic  foarte  mare,  precum  și  anunțurile  difuzate  pe  crawl-ul  unor  televizuni
importante, au facilitat accesul publicului larg la evenimentele organizate la Casa Artelor “Dinu
Lipatti”. 

Parteneriate  media  au  fost  încheiate  cu  B1  TV,  Romantic  FM,  Radio  București,  Agerpres,
Jurnalul, Observator Cultural, centruldepresa.ro.

Evenimentele Casei Artelor “Dinu Lipatti” s-au reflectat în aproximativ 1.500 de apariții în
mass-media.
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Peste 10.000 de români și străini au trecut pragul Casei Lipatti, fie pentru a fi prezenți la
evenimentele organizate aici, fie pentru a vizita casa memorială a celui mai mare pianist
român – cca. 8.600 prezenți la evenimente, cca. 2.000 de vizitatori ai Casei.

Un număr mare de vizitatori străini din Spania, Germania, Italia, Turcia, Israel, China,
Argentina, Rusia, Statele Unite ale Americii au dorit să afle mai multe despre Casa Lipatti.

Totodată,  Casa a fost destinația a numeroase grupuri de elevi  și  studenți  români de la
Liceul  de  Arte  Plastice  Nicolae  Tonitza,  Liceul  Internațional  de Informatică  București,
Universitatea Națională de Arte din București, Ordinul Arhitecților din România.

Cele  20  de  evenimente  culturale  au  însemnat  întâlnirea  publicului  cu  mari  artiști  ai  scenei
românești, de la pianiști și violoniști de talie internațională, până la orchestre și dirijori, soprane,
baritoni  și  tenori  care  țin  capete  de  afiș  în  toată  lumea.  Au  fost  invitați,  de  asemenea,
profesioniști din lumea teatrului, a filmului și a artelor meșteșugărești.

În total, aproape 400 de artiști și 15 conferențiari au fost invitați  la evenimentele Casei
Artelor „Dinu Lipatti”.

Parteneriatele  culturale  încheiate  anul  trecut,  au  demonstrat  deschiderea  instituției  către  noi
sensuri de utilizare activă a patrimoniului cultural Casa Lipatti – spectacole de muzică clasică
pentru copii, expoziții și proiecții de filme, atât în curtea cât și în clădirea Casei.

Revista Prima Iubire, Muzica

Mai mult, din inițiativa directorului fondator Alice Barb, în luna noiembrie 2018, a fost lansată
revista Prima Iubire, Muzica, un produs superior de marketing cultural, cu un conținut sută la
sută original. 

Numărul de debut al revistei “Prima Iubire, Muzica” este deschis de un vast articol despre viața
și creația de geniu al celui mai mare pianist român al tuturor timpurilor, Dinu Lipatti, interviuri
cu personalități  de prim rang ale  vieții  culturale  românești  - pianistul  Horia Mihail,  dirijorul
Daniel  Jinga,  actrița  Daniela  Nane,  compozitorul  Dan  Dediu,  soprana  Irina  Iordăchescu,
muzicologul Irina Hasnaș, jurnalistul Marius Constantinescu, tenorul Șerban Vasile și directorul
Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău, Ion Grosu. Cuprinde, de asemenea, articole
realizate de critici de film, profesori și manageri culturali.

În numărul doi, pentru prima dată, între paginile unei publicații, s-a aflat panoplia celor mai mari
100 de compozitori români ai secolelor XX și XXI, o mică istorie muzicală, publicată de Casa
Artelor "Dinu Lipatti" în semn de respect și omagiu întru aniversarea Centenarului Marii Uniri
de la 1918.

Aflat sub semnul marilor creatori George Enescu și Dinu Lipatti, numărul 2 al revistei Prima
Iubire, Muzica cuprinde un regal de interviuri,  destăinuiri  ale unor personalități  românești de
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anvergură:  Mihai  Constantinescu,  directorul  executiv  al  Festivalului  International  ”George
Enescu”; marea soprană Virginia Zeani, în dialog cu Marius Constantinescu; dirijorul Tiberiu
Soare; muzicologul și profesorul Grigore Constantinescu, alături de soția sa, Liliana; pianistul
Horia  Maxim, povestind despre integrala  operelor pentru pian de Dinu Lipatti;  flautistul  Ion
Bogdan  Ștefănescu;  Venera  Babeș,  directoarea  Colegiului  Național  de  Arte  “Dinu  Lipatti”;
actorul Vlad Rădescu, îndrăgitul personaj principal din filmul “Ciprian Porumbescu”, precum și
tânăra pianistă  Mădălina  Dănilă.  Nu lipsesc rubricile  “Muzica Filmelor”,  semnată de criticul
Irina Margareta Nistor și “Muzica Universului”, concepută de profesorul Alexandru Mironov.

Pe lângă menirea sa educativ-culturală, revista Casei Artelor “Dinu Lipatti”, îndeplinește un scop
practic, prevăzut în Regulamentul de Organizare și Funcționare, reprezentând, totodată, o sursă
de  venituri  la  bugetul  instituției.  Vânzarea  produsului  către  consumatorii  de  presă  culturală,
precum  și  vânzarea  spațiului  din  revistă,  completează  veniturile  bugetare  ale  instituției  cu
venituri realizate din activități proprii.

În concluzie, activitatea din primul an a Casei Artelor  “Dinu Lipatti” a stat sub semnul
culturii și educației înalte, a promovării culturii române în ansamblul ei, a artiștilor români
și a Casei Lipatti ca obiect de patrimoniu național, devenind, în mai puțin de un an de
existență, un adevărat centru cultural de excelență, una dintre bornele de calitate ale vieții
artistice a Capitalei, prin evenimente pe măsura talentului celui mai mare pianist român al
tuturor timpurilor și unul dintre cei mai mari pianiști ai lumii, Dinu Lipatti.
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