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Drept raspuns la consultarea lansata pe 3 iunie, va trimitem in continuare propunerile noastre si va 

lansam la randul nostru o invitatie.

Pentru  perioada  urmatoare  (2011  -2013)  propunem ca  una  dintre  prioritatile  europene  sa  fie 

sprijinirea productiilor culturale si artistice noi, a organizatiilor si artistilor din Uniunea 

Europeana. 

Asumarea  acestei  prioritati  pentru  urmatoarea  perioada  ar  echilibra  interesul  din  ultima 

perioada aratat de Comunitatea Europeana pentru industriile culturale si creative si ar reda culturii 

valenta sa de creatie a unor persoane originale, care produc bunuri culturale si servicii intr-un anumit 

context  de piata.  Pe fondul  crizei  economice si  a  apetentei  finantatorilor  publici  si  privati  pentru 

sprijinirea  unor  evenimente  de  tip  festival  sau  bienala,  in  ultima  vreme  suprindem o  scadere  a 

numarului si complexitatii creatiilor noi la nivel national sau international si o eludare a argumentului 

participarii la actul cultural de catre public, prin considerarea sa drept simplu consumator, cumparator 

de bilete la diferitele manifestari culturale. De curand, in cadrul unei discutii purtate cu prilejul Bienalei 

de  Arta  Bucuresti,  unii  dintre  artistii  invitati  au  semnalat  aceasta  problema ca  fiind una  comuna 

spatiului european. Exista o tendinta de a valorifica creatiile deja existente in detrimentul incurajarii 

creatiilor noi si a sustinerii artistilor si organizatiilor responsabile de realizarea acestora. Consideram ca 

un studiu care sa arate care este dinamica productiei noi vs cea a valorificarii creatiilor existente la 

nivel european este extrem de util si ar trebui corelat cu o analiza coordonata sau comanditata de 

Comisia  Europeana  despre  legislatia  si  masurile  asumate  la  nivel  european  si  national  pentru  a 

incuraja creatia noua si a consolida statutul artistului si a producatorilor de acte culturale care nu 

functioneaza dupa logica industriilor culturale si creative. Acest studiu ar fi oportun sa investigheze si 

raportul dintre productiile culturale publice si cele ale operatorilor culturali privati (in sens european, 

care acopera si asociativ) la nivel european. O astfel de analiza ar oferi informatii valoaroase, in ciuda 

diferentelor evidente de structurare juridica a sectorului cultural intre statele membre. 

Ca masuri concrete care ar putea contribui la atingerea obiectivului prioritar propus, o sugestie 

este oferirea unor burse de creatie la nivel european, direct sau prin intermediul unui call for tenders 

special prin care Comisia sau Agentia sa comisioneze un operator cultural european care sa ofera 

astfel de burse dupa modelul Premiilor Europene in domeniul literaturii, arhitecturii sau muzicii, ar fi 

extreme de utile. 

Propunem de asemenea introducerea ca prioritate europeana, eventual  in contextul  relatiei  dintre 

cultura si educatie, incurajarea cercetarii in domeniul artistic si curatorial. Acest lucru se poate 

face de catre Comisie prin promovarea in cadrul programelor de finantare europeana a cercetarii de 
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acest gen, oferirea de informatii si exemple de buna practica catre operatorii culturali si evidentierea 

impactului acestui gen de activitati asupra practicilor artistice. 

Propunem sa fie  mentinuta prioritatea 1,  Imbunatațirea  condițiilor  pentru mobilitatea 

artiștilor si a altor profesioniști din domeniul culturii. Efectele unor conditii favorabile mobilitatii 

la nivel national si european se resimt direct si puternic asupra operatorilor culturali si influenteaza 

calitatea si cantitatea interactiunilor in comunitatea europeana. Este important sa ne putem forma, 

informa si crea in colaborare cu alti profesionisti in domeniul culturii iar pasii inapoi in acest sens au 

consecinte immediate, dar si pe termen mediu sau lung prin izolare, provincializare si neparticiparea la 

ceea ce Uniunea Europeana sprijina prin toate actiunile sale: construirea unei identitatii europene in 

dialog.  Este  oportun  sa  fie  incurajate  conexiunile  dintre  arta  si  educatie/cercetare  inclusiv  in  ce 

priveste mobilitatea, prin mentiunea explicita a cercetatorilor in domeniul artistic si curatorial atunci 

cand se vorbeste in general despre profesionistii in domeniul culturii.

Invit  am   Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa puna la dispozitia operatorilor culturali bilantul 

trimis de Romania catre Comisia Europeana cu privire la felul in care a implementat la nivel national 

obiectivele Planului de lucru pentru 2008-2010. Consideram ca punerea sa la dispozitie catre operatorii 

culturali romani ar fi un apreciat act de necesara transparentizare a activitatii desfasurate si o sursa 

importanta de informatii pentru viitoarele consultari si analize.

In corelatie cu propunerile pentru viitorul Plan de Lucru, ne intereseaza in mod special cum a 

argumentat  MCPN  in  cadrul  Consiliului  UE  ca  a  contribuit  la  imbunatatirea  conditiilor  pentru 

mobilitatea artistilor si a altor profesionisti in domeniul culturii, in conditiile in care incepand cu 2009 

fondul de mobilitate a fost sistat si nicio alta facilitate nu a fost introdusa in acest sens.

La fel de important, dorim sa comunicati operatorilor culturali cum a fost promovata la nivel 

national si cum este pusa in aplicare Conventia UNESCO privind protecția și promovarea diversitații 

formelor de exprimare culturala (asa cum a fost tradus titlul Conventiei in Planul de lucru 2008-2010) 

si  care  au  fost  activitatile  Punctul  National  Focal  pentru  aceasta  Conventie  constituit  in  cadrul 

Ministerului in acest sens, cu cine colaboreaza si care au fost rezultatele in acest sens in ultimii 3 ani 

de  cand  UNESCO a  inceput  sa  dezvolte  instrumentele  de  promovare  si  implementare  a  acestei 

conventii la nivel international.
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