
PROIECTE ALE INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN DIN LONDRA LA OLIMPIADA CULTURALĂ 

Titlu Dată Loc de desfăşurare Descriere proiect

1. Noul Val Românesc în cartierele 
olimpice

28 aprilie- 8 iulie Four Corners & ICR 
Londra

Masterclass şi ateliere de film susţinute de patru cineaşti români – 
scenaristul Alex Baciu,  regizorul Radu Muntean, editorul Cătălin 
Cristuţiu şi actriţa Anamaria Marinca –, care lucrează cu 20 de tineri 
din cele 6 cartiere olimpice din estul Londrei. Scurtmetrajul şi 
documentarul realizate vor fi prezentate într-o ceremonie specială din 
cadrul Festivalului de Film East End, care va avea loc la Londra în 
perioada 3-8 iulie. 

2. Expoziţia ROlimpienii 29 mai - 26 iulie ICR Londra Realizată  de  Institutul  Cultural  Român  din  Londra,  expoziţia 
„ROlimpienii“  se  deschide  sub  patronajul  ES  dr.  Ion  Jinga, 
ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord şi în prezenţa lui Octavian Morariu, Preşedinte al Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român. Ivan Patzaichin este invitat de onoare şi o 
versiune a celebrei  sale canoe va fi  expusă pentru public pe toată 
durata evenimentelor polimpice. 

„ROlimpienii“  prezintă  o  perspectivă  proaspătă  asupra  a 
peste  60  de  poveşti  de  succes  în  care  apar  unii  dintre  cei  mai 
reprezentativi  români  ai  tutor  timpurilor,  de  la  figuri  istorice,  la 
campioni  olimpici  şi  elita  artistică sau intelectuală,  începând de la 
primele  ediţii  ale  Jocurilor  Olimpice  şi  până  astăzi:  Evanghelie 
Zappa, George A. Plagino, George Gh. Bibescu, Pierre de Coubertin, 
George  Enescu,  Constantin  Brâncuşi,  Henri  Rang,  Tristan  Tzara, 
Dinu Lipatti,  Jean Negulescu, Iolanda Balaş, Lia Manoliu, Monica 
Lovinescu,  Sergiu  Celibidache,  Ion  Panţuru  şi  Nicolae  Neagoe, 
Victor  Brauner,  Mihail  Sebastian,  Nadia  Comăneci,  Angela 



Gheorghiu,  Lucian  Pintilie,  Liviu  Ciulei,  Ecaterina  Szabo,  Cristi 
Puiu,  Alina  Dumitru,  Constantina  Diţă  Tomescu,  Herta  Müller  şi 
mulţi alţii. 

3. Poezie şi sport: mari sportivi recită 
din mari poeţi

11 iunie Kings Place Laura Badea, medaliata cu aur a României la Jocurile Olimpice de la 
Atlanta, din 1996 poate fi văzută într-o ipostază inedită la centrul 
cultural Kings Place, situat într-una dintre zonele turistice zero ale 
Londrei (Kings Cross).  
Sportiva română va recita versuri din Nichita Stănescu, Ştefan 
Augustin Doinaş şi Gellu Naum alături de vedete ale sportului 
britanic şi american: Tanni Grey Thompson, Edwin Moses şi Chris 
Holmes. Îi vor acompania cei de la Denys Baptiste Jazz Quartet. 
Proiectul este realizat împreună cu organizaţia Poet in the City.

4. Instalaţie de arhitectură Minimal 
Complexity, de Vlad Tenu

25 iunie - 3 
august 

Central Saint Martins, 
Granary Building

Vlad Tenu, unul dintre cei mai premiaţi arhitecţi români, expune în 
cadrul London Festival of Architecture, cel mai important festival 
britanic dedicat arhitecturii şi design-ului. 
Proiectul face parte din International Architecture and Design 
Showcase 2012  lansat de British Council şi se desfăşoară în timpul 
London 2012 Festival. Vlad Tenu reprezintă România, susţinut de 
ICR Londra.  
Lucrarea arhitectului român, o sculptură-instalaţie intitulată 
„Complexitate minimală“ este creată din 2368 de bucăţi de aluminiu 
tăiate cu laserul. 

5. Dan şi Lia Perjovschi la Wide Open 
Schoold de la Hayward Gallery 

27 - 29 iunie Hayward Gallery 
(Southbank Centre)

Cel mai cunoscut cuplu de artişti români contemporani, Dan şi Lia 
Perjovschi vor discuta cu publicul la Hayward Gallery de la 
Southbank Centre, unul dintre cele mai puternice spaţii dedicate artei 
din Londra. 
Este pentru prima dată când doi români se alătură unui grup de o sută 
de artişti din peste 40 de ţări pentru un proiect care îşi propune să 



abordeze problemele societăţii contemporane dintr-o perspectivă 
inedită. Utilizând ceea ce englezii numesc „lateral thinking“ – un 
mod de a gândi alternativ, dezbrăcat de prejudecăţi –, Dan şi Lia 
Perjovschi vor prezenta, dintr-o perspectivă subiectivă, noile căi de 
exprimare publică într-o lume în continuă schimbare.

6. Poeta Doina Ioanid la Festivalul 
Poetry Parnassus

28 - 30 iunie Southbank Centre Doina Ioanid este invitată la Poetry Parnassus, cel mai mare festival 
de poezie din Marea Britanie, alături de alţi 203 artişti din toată 
lumea. Poeţi, rapperi şi cântăreţi din fiecare ţară participantă la ediţia 
din acest an a Jocurilor Olimpice se reunesc timp de o săptămână 
pentru a oferi publicului lecturi, dezbateri şi performance-uri. Doina 
Ioanid va patricipa la trei secţiuni ale festivalului care are loc pe 
malul Tamisei, la Southbank Center.

7. Flux: proiecţie video pe clădiri, de 
Ioana Marinescu şi Tapio Snellman

1 iulie East End Flux este o instalaţie video care reflectă dinamica urbană a estului 
Londrei din ultimii ani, puternic accelerată de construcţiile pentru 
Jocurile Olimpice. 

8. Spectacol dedicat liricii lui 
Shakespeare, susţinut de doi dintre cei 
mai mari interpreţi ai lui Hamlet din 
toate timpurile

2 iulie Kings Place Ion Caramitru şi Michael Pennington (Iron Lady) vor recita din 
sonetele lui Shakespeare, dar şi din câteva monologuri celebre. 
Proiect realizat în parteneriat cu Poet in the City şi Shakespeare 
Institute.

9. Spectacolul 20/20, în regia Gianinei 
Cărbunariu, la Festivalul Internaţional 
de Teatru din Londra (LIFT)

4, 5, 6 iulie Platform Theatre 20/20, spectacol al uneia dintre cele mai valoroase regizoare a tinerei 
generaţii, Gianina Cărbunariu, a fost selectat să participe la unul 
dintre cele mai mari evenimente teatrale londoneze ale verii.  

10. Arcadie Rusu la Festivalul Big Dance 7 iulie Opera Holland Park Coregraful Arcadie Rusu montează un spectacol de dans cu o echipă 
internaţională, prezentat în prima zi a festivalului Big Dance. Proiect 
realizat în parteneriat cu English National Ballet şi Opera Holland 
Park.



11. Spectacol Muncitor: All workers go 
to Heaven de Ioana Păun la Teatrul 
Regal Stratford East

7, 8, 9, 10 şi 11 
iulie

Teatrul Regal Stratford 
East

Spectacolul este rezultatul cercetărilor interdisciplinare ale regizoarei 
Ioana Păun în zona artei participative şi a teatrului hibrid Muncitor:  
All workers go to Heaven tratează zone socio-politice controversate 
în UK: capitalizarea omului, inegalitatea sau protestul. După o 
experienţă substanţială şi unică pentru un artist român de teatru cu 
instituţii internaţionale şi artişti inovatori din zona performance-ului, 
Ioana propune un concept estetic provocator: experimentul 
sociologic. Formatul de experiment se combină cu folosirea insolită a 
tehnologiilor sonore într-un produs artistic la limita dintre realitate şi 
ficţiune.

12. Saxofonistul Lucian Nagy la 
Festivalul River of Music

22 iulie Somerset House Timp de două zile, saxofonişti reprezentând toate naţiunile olimpice 
vor concerta pe mai multe scene instalate de-a lungul Tamisei. 
România va fi reprezentată de saxofonistul Lucian Nagy.

13. Amplasarea sculpturii Alergător pe 
muchie / Edgerunner de Paul Neagu 
în cartierul londonez Islington

27 iulie Islington, 
Owens Fields

Prima lucrare monumentală a unui artist român amplasată la Londra, 
în Owens Fields din cartierul Islington, unde a locuit artistul până la 
moartea sa în 2004. Proiect în colaborare cu Paul Neagu Estate şi 
Islington Council. Lucrarea va fi dezvelită în cadrul unei ceremonii 
speciale în avanpremiera deschiderii Jocurilor Olimpice. 

14. Instalaţie în spaţiul public: Cultural  
Stations, de Minodora Cerin şi Mircea 
Mărgărit

iulie - august Trinity Square Gardens Cultural Stations (Staţii culturale) sunt trei piese interactive de 
mobilier urban care ilustrează trei domenii de excelenţă ale 
creativităţii britanice: literatura, ştiinţa şi multiculturalismul. 
Trecătorii se vor relaxa oprindu-se în cele trei staţii şi descoperind, în 
mod interactiv, informaţii despre personalităţi literare, inovaţii 
ştiinţifice şi diversitatea lingvistică specifică Londrei. Designul 
lucrărilor este realizat de arhitectul Mircea Mărgărit.  

15. Instalaţie în spaţiul public: PlayPoint  
Puzzle, de Miruna Amza

iulie - august Victoria Park PlayPoint Puzzle este o instalaţie interactivă de mari dimensiuni, 
amplasată în Victoria Park din estul Londrei, ce angajează publicul 
să creeze diverse imagini inspirate de temele şi valorile Olimpiadei. 



16 Nature in the City: sculpturi în fân de 
Erno Bartha

iulie - august Victoria Park Nature in the City este un proiect ce cuprinde mai multe sculpturi din 
fân, de mari dimensiuni, pe temele olimpiadelor antice, care vor fi 
instalate în parcuri din estul Londrei. 

17. Rădăcinile lui Brâncuşi  (după o idee 
de Luminiţa Holban)

Sezonul Olimpic Chelsea College of Art 
& Design

O casă autentică din secolul al XIX-lea, din zona Gorjului, va fi 
dezasamblată şi reconstruită prin metode tradiţionale la Londra. 
Reasamblarea este şi un proiect de instruire în tehnici de construcţie 
tradiţionale, în cadrul unei şcoli de vară cu participanţi internaţionali. 
Proiect realizat în parteneriat cu Muzeul Satului ,,Dimitrie Gusti” şi 
International Network for Traditional Building, Architecture and 
Urbanism (INTBAU), una dintre fundaţiile patronate de Prinţul 
Charles.  
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