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Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher este unica instituţie din 

România care are ca scop conservarea, promovarea şi dezvoltarea valorilor etno-
culturale ale comunităţii romilor. Activitatea instituției s-a desfășurat conform Legii 
318/2013 și HG nr. 609/2009. 

În conglomeratul instituțional cultural românesc, Centrul Naţional de Cultură 
a Romilor - Romano Kher își 
urmează drumul său sigur, cu o 
dinamică spectaculoasă în peisajul 
artistic național. 

În anul 2017 CNCR-RK a 
realizat un plan de promovare a 
culturii rome într-o paradigmă 
modernă, alăturându-se instituțiilor 
de profil existente în România, 
instituții de cultură care promovează 
minoritățile din țara noastră.  
 

 
 

Acțiuni culturale desfășurate de Centrul Național de Cultură a Romilor – 
Romano Kher în anul 2017 

 
Ziua Internațională  de Comemorare a Victimelor Holocaustului 

(20-22 ianuarie) 
 

În perioada 20-22 ianuarie 2017, a avut loc la Iași un curs de formare în 
domeniul culturii romani și a istoriei romilor pentru 21 de profesori de istorie din 
cinci județe (Vaslui, Iași, Neamț, Covasna și Bacău). Proiectul a fost implementat 
de Agenția de Dezvoltare Comunitară ―Împreună‖. 

Centrul Național de Cultură a Romilor a participat în proiect, în calitate de 
partener, alături de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului ―Elie Wiesel‖ 
și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 
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Vineri - 20 ianuarie 2017 au fost 

prezentate din partea instituției o serie 
de informații referitoare la cultura 
romă tradițională și modernă. 

Au fost vizionate cele două 
filme despre istoria romilor realizate 
de Centrul Național de Cultură a 
Romilor - Romano Kher, în anul 2015: 
―Sclavia romilor. Lungul drum către 
libertate‖, respectiv ―În numele 
statului. Holocaustul romilor‖, în 2016.  

Vizionarea celor două filme documentare a fost urmată de prezentarea bazei 
de date Sclavia Romilor - http://ro.sclavia.romilor.ro, care conține aproape 900 
documente de arhivă referitoare la sclavii mănăstirești, boierești și domnești.  

De asemenea, profesorilor de istorie le-au fost puse la dispoziție câte un 
exemplar din lucrările „Rromii. Sclavie și libertate”, autor Petre Petcuț 
(http://cncr.gov.ro/rromii-sclavie-si-libertate/), și „O Samudaripen. Holocaustul 
romilor. România. Deportarea romilor în Transnistria. Mărturii” - documente, 
publicate de instituția noastră în 2015, respectiv 2016.  

Din partea CNCR-RK a participat în calitate de delegat Adrian-Nicolae Furtună, 
consilier în cadrul Compartimentului de Documentare și Cercetare. 

 
  

,,161 de ani de la dezrobirea romilor 
în Principatele Romane’’ 

(20 februarie) 
 

Centrul Naţional de Cultură a 
Romilor - Romano Kher, în parteneriat 
cu Roma Education Fund România, a 
organizat, în data de 20 februarie 2017 
evenimentul „Ziua Dezrobirii Romilor‖ 
pentru prima dată în istoria României, 
pe scena Teatrului Național București 

―I.L. Cargiale‖.  
  Seara a debutat cu punerea în scenă a piesei de teatru „Marea Rușine‖, 
concepută și regizată de artista de etnie romă, Alina Șerban.  

http://ro.sclavia.romilor.ro/
http://cncr.gov.ro/rromii-sclavie-si-libertate/
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În foaierul sălii „Pictură‖ a avut 
loc un concert extraordinar de muzică 
camerală sub atenta coordonare a 
consilierului artistic din cadul CNCR-
RK, Mădălin Voicu jr. Repertoriul 
muzical a cuprins arii celebre ale unor 
compozitori consacrați precum: 
Albinoni, Vivaldi, Ceaikovski, Mozart, 
Piazzola, Brahms, și Khachaturian. 
Contribuția excepțională adusă de 
violonistul Marin Alexandru și invitatul 
extraordinar, acordeonistul Ionică 
Minune, au emoționat publicul prezent. Cvartetul format din artiști de etnie romă, 
absolvenți ai universităților de muzică din țară și din străinătate, au dat o notă de 
eleganță întregului recital. 

 
Evenimentul s-a bucurat de 

prezența multor oficialități, precum: 
reprezentanți ai misiunilor 
ambasadelor în România, deputați, 
secretari de stat, profesori, dar și 
alți invitați de seamă cărora le 
mulțumim pe acestă cale.  

 
 „Ziua dezrobirii romilor din 

România‖ se celebrează cu ocazia 
semnării de către Barbu Ştirbei a 
unui act prin care romii au fost 

eliberaţi din sclavie, reprezentând una dintre marile reforme ale Principatelor 
Române. Ziua de 20 februarie 1856 reprezintă data la care au fost eliberați din 
sclavie ultima categorie de robi ce aparțineau proprietarilor particulari. Dezrobirea 
romilor a fost promulgată prin ‖Legiuirea pentru emancipația tuturor țiganilor din 
Principatul Românesc‖ de domnitorul Barbu Știrbei, pe baza unui text întocmit de 
Petre Mavrocheni și Mihai Kogălniceanu.  

 
Dezrobirea romilor a fost promulgată prin ‖Legiuirea pentru emancipația 

tuturor țiganilor din Principatul Românesc‖ de domnitorul Barbu Știrbei, pe baza 
unui text întocmit de Petre Mavrocheni și Mihai Kogălniceanu. 
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Caravana Culturală Romă în 

Universități 
(24 martie - 4 aprilie) 

 
Caravana Culturală Romă a 

Centrului de Cultură a Romilor - Romano 
Kher s-a  oprit în marile centre univesitare 
ale României în perioada 24 martie - 4 
aprilie 2017 astfel: 

 Craiova: 24 Martie 

 Brașov: 27 Martie 

 Cluj-Napoca: 28 Martie  

 Timișoara: 29 martie 

 București: 3 aprilie  

 Iași: 4 aprilie  
 

Evenimentele au debutat cu punerea în scenă a piesei de teatru forum 
„Dacă nu mă vezi, nu mă cunoști‖, care a abordat povestea de viață a actorului și 
regizorului de etnie romă, Marcel Costea.  

Consilierii CNCR – RK împreună cu actorul Marcel Costea au moderat, la 
finalul piesei de teatru, o discuție cu publicul prezent pe baza subiectului piesei de 
teatru: metode de combatere a stereotipurilor și a prejudecăților față de tinerii romi 
din mediul academic, asumarea identității rome și provocările din mediul academic 
pentru aceștia sau măsurile afirmative pentru romi. 

Acțiunile s-au încheiat cu un recital de jazz-manouche, stil făcut celebru de 
către marele chitarist și compozitor francez de etnie romă, Django Reinhardt, 
susținut de către orchestra Răducanu Band, compus din muzicieni romi, absolvenți 
de conservator.  
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Ziua Internațională a Romilor 

(8 aprilie) 
 

Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano Kher a organizat 
evenimentul cultural „Ziua Internațională a Romilor‖ în perioada 6-9 aprilie 2017 cu 
sprijinul Băncii Mondiale și în parteneriat cu Agenția Națională pentru Romi, Agenția 
de Dezvoltare Comunitară „Împreună‖, Partida Romilor „Pro-Europa‖ și Roma 
Education Fund România. 
 

Pe platoul din Piața Universității din București a fost organizat, în perioada 6-
8 aprilie, un târg de meșteșuguri rome cu 40 de pavilioane, în care au fost expuse 
produse meșteșugărești de artizanat, hand-made, haine tradiționale și demonstrații 
ale meșteșugarilor romi: argintari, rudari, căldărari, ș.a.  
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În cadrul expoziției-atelier au fost prezentate și lucrări reprezentantive ale 

unor reputați artiști plastici de etnie romă care au 
expus în Cortul de Kultură: sculptorii Marian Petre, 
Nistor Anton și Mihaela Cîmpeanu. Acestor 
sculptori onoranți li s-au alăturat pictorii: George 
Vasilescu, Eugen Raportoru, și tânărul Denis 
Nanciu, care au făcut demonstrații practice de 
lucru. Astfel, și-au unit arta și prestigiul personal 
efortului celorlalți de a fi parte a patrimoniului 
cultural comun rom și românesc. 

 
Eugen RAPORTORU a avut expuse în Cortul de Kultură 10 picturi: ―Case din 
Constanța‖,  ―Johnny Răducanu‖, ―Peisaj din București‖, ―Trandafiri‖, ―Triptic 1‖, 
―Triptic 2‖, ―Triptic 3‖, ―Autoportret‖, ―No Racism I (Peisaj din Londra)‖, ―No Racism II 
(Peisaj din Londra)‖.  
 
 
Pictorul de etnie romă George Mihai VASILESCU a avut expuse 4 picturi având ca 
temă portrete: „Portret Anton Pan‖, „Portret 
Fănică Luncă‖, „Taraf‖, ―Masa Albastră‖.  

 
Denis NANCIU, tânărul elev de etnie romă, a 
avut expuse 12 picturi: ―Strigătul‖, ―Stări de 
spirit‖, ―Gânditorul de la Hamangia‖, ―Podul‖, 
―Evoluție‖, ―Copilărie‖, ―Tensiune‖,  ―Friends‖, 
―Suflet de copil‖, ―Cameleonul‖, ―Fantome‖, 
―Discriminarea‖.  
 
 Eugen Raportoru a coordonat 
demonstrațiile de lucru ale pictorilor prezenți la 
eveniment, demonstrații care s-au desfășurat în 
cadrul atelierului de pictură amenajat în Cortul de Kultură. El a răspuns întrebărilor 
vizitatorilor atelierului în legătură cu tehnicile de lucru, pregătirea (tratarea) 

suportului și pașii realizării unei picturi. Astfel, cei 
interesați s-au familiarizat cu tehnicile și 
materialele de pictură pe pânză, au reușit să 
dobândeasă noțiunile necesare obținerii unei 
compoziții armonioase (încadrarea, etapele 
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lucrului, schița, desen, culoare) și au asistat la experimentarea amestecului de 
culori pentru a avea, în final, o lucrare plină de expresie plastică și energie 
creatoare așternute exploziv pe pânză.   
 
În cadrul expoziției de artă au fost expuse și lucrări de sculptură.    
 
Marian PETRE a avut expuse sculpturile: ―Ostracizarroma‖, ―In Memoriam‖, ―Urma 
suferinței‖, ―Lumea inversată‖, ―Compoziție‖. 
Mihaela CÎMPEANU a expus în Cortul de Kultură, sculpturile cu titlurile; ―Somn‖, 
―Înălțarea‖.  
Anton NISTOR a avut expuse sculpturile; ―Fragmente‖, ―Impact‖, ―Globe Trotter‖.  
 
 

 
 
 Criticul de artă Pavel ȘUȘARĂ a fost cel care a adus un plus de valoare 
expoziției, apreciind și oferind o interpretare lucrărilor realizate de către artiștii romi. 
Mai jos, un fragment din cronica expozițională a criticului de artă:  
 
 „…Artiştii au un rol esenţial în această lume 
pentru că ei nu sunt practic prizonieri în 
niciun grup şi în acelaşi timp fac legătură, 
sunt zonele de intersecţie între toate 
grupurile posibile. Avem aici câţiva artişti care 
participă în acest proiect în calitatea lor de 
artişti romi, numai că această sintagmă nu 
poate funcţiona decât într-o singură condiţie, 
dacă cei doi termeni sunt precedaţi de unul 
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singur, de artist. Pentru că în situaţia în care Eugen Raportoru, George Vasilescu, 
Marian Petre, Mihaela Cîmpeanu sunt artişti, ei pot să reprezinte şi identitatea 
culturală şi identitatea de grup şi etnia din care fac parte. ...‖. 
 

Cortul de Kultură a găzduit și piesa de teatru „Dacă nu mă vezi, nu mă 
cunoști‖ pusă în scenă de actorul și regizorul de etnie romă Marcel Costea, acesta 
a prezentat momente marcante din viața sa.  
              Au urmat dezbateri pe baza subiectului piesei de teatru, dar și pe teme 
precum metode de combatere a stereotipurilor și a prejudecăților. 
 Seara de 7 aprilie s-a încheiat pe ritmuri de jazz-manouche, prin recitalul 
oferit de „Răducanu Band‖, compusă din tineri muzicieni romi:  
Cătălin Daniel Răducanu - Clape 
Daniel Badoi - Acordeon 
Ciprian Răducanu - Chitara Bass 
Claudiu Răducanu - Chitara  
Stanila Romeo- Clarinet 
Razvan Busuioc – Tobe 
 
 În cadrul zilei de 8 Aprilie, Centrul 
Național de Cultură a Romilor - Romano 
Kher, cu suportul Băncii Mondiale și al 
Agenției de Dezvoltare Comunitară 
„Împreună‖, a organizat conferința: „Luăm atitudine în fața discriminării și a 
rasismului‖.  

 Tema principală a conferinței a fost 
actul de vandalizare a Cortului de Kultură 
amplasat de CNCR la Piața Universității în 9 
aprilie 2016, care a reprezentat o agresiune 
împotriva comunităţii romilor şi un act de 
discriminare incompatibil cu valorile de bază 
ale Europei. Mihai Neacșu, directorul CNCR-
RK, a evocat drepturile romilor în contextul 
nevoii de inițiere a discuției despre 
evenimentul rasist de anul trecut și a subliniat 

nevoia realizării unei legislații împotriva rasismului și a discriminării.  
 Simbolic, desfășurarea acestei activități 
culturale în mijlocul Bucureștiului este și ca 
urmare a imposibilității utilizării sediului CNCR-RK 
din Calea Ferentari nr 86, sector 6, pentru că nu 
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poate fi recepționat din cauza unor probleme juridice și instituția este obligată să 
închirieze spații pentru a funcționa.  
 Directorul CNCR-RK, Mihai Neacșu a prezentat sculptura ―Ostracizarroma‖ a 
lui Marian Petre în contextul nevoii de inițiere a discuției despre evenimentul rasist 
de anul trecut, despre drepturile romilor și nevoia amplasării cortului în Piața 
Universității. Simbolic, această desfășurare de activitate culturală în mijlocul 
Bucureștiului vine să arate că sediul CNCR din Calea Ferentari nr.86, sector 5 nu 
poate fi recepționat și utilizat datorită unor probleme juridice și este obligată să 
închirieze spații pentru a funcționa. 
 

 
        
 Printre vorbitori s-au numărat: Elisabetta Capannelli - Director de țară al 
Băncii Mondiale; E. S. Tove Bruvik Westberg, Ambasadorul Regatului Norvegiei în 
România; Adrian Mlădinoiu - Secretar de Stat, Secretariatul General al Guvernului; 
Adriana Săftoiu - Deputat, Partidul Național Liberal; Daniel Vasile – Deputat, 
Partida Romilor „Pro-Europa‖; Florin Petre Manole – Deputat, Partidul Social 
Democrat; Vasile Ionescu - Frontul Antirasist Rom (FAR) din România; Gelu 
Duminică – Director executiv, Agenția de Dezvoltare Comunitară ‖Împreună‖. În 
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cadrul conferinței din data de 08 
aprilie 2017, în documentația-suport 
cu tematica „Elemente pentru o 
strategie publică de combatere a 
rasismului‖ realizată de Vasile 
Ionescu, suținută și prezentată de 
autor, s-a evidențiat faptul că 
obiectivul romilor este și trebuie să 
fie mobilizarea, remobilizarea și 
lupta împotriva rasismului. 
 
„Elemente pentru o strategie publică 
de combatere a rasismului‖ a fost 
documentația suport realizată de Vasile Ionescu, suținută și prezentată de autor, 
prin care s-a evidențiat faptul că obiectivul romilor este și trebuie să fie mobilizarea, 
remobilizarea și lupta împotriva rasismului. Întrucât în Hotărârea Senatului nr. 
7/2017 nu există o definiție a antigipsismului - ca politică transversală de combatere 
a rasismului antirom - la nivel statal sunt necesare clarificări terminologice şi 
conceptuale ale antigipsismului, conform art. 1, litera c., din aceeași Hotărâre. 
  La finalul conferinței, participanții au inscripționat Cortul de Kultură cu 
mesaje pacifiste și non-discriminare. 
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 Ziua de 8 Aprilie a continuat 
cu prezentarea volumului de poezii 
bilingv „Romii în lirica lumii/Roma 
Gileande Gazendar‖, tradus în limba 
romani de scriitorul rom Marian Nuțu 
Cîrpaci. Astfel, sub egida CNCR-RK 
și sub coordonarea editorială a 
Norei Costache mari poeți precum: 
François Villon, Charles Baudelaire, Alexandr Pușkin, Guillaume Apollinaire, 
Federico Garcia Lorca, Vasile Alecsandri și Mihai Eminescu pot fi înțeleși și în 
limba romani. 
 În calitatea sa de traducător al textelor lirice din carte, Marian Nuțu CÎRPACI 
a folosit dialectul căldărăresc învățat acasă; traducerea „Luceafărului‖, i-a luat doar 
4 ore.  
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 În sala „Auditorium‖ a Muzeului Național de Artă al României a avut loc 
Concertul Extraordinar dedicat „Zilei Internaționale a Romilor‖ susținut de Romani 
Filarmoni-Kher. Sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie, orchestra a abordat un 
repertoriu de 20 piese de muzică clasică, muzică de film și muzică lăutărească 
reorchestrată. 
 Concertul a început cu imnul romilor ―Gelem, Gelem‖, apoi au putut fi 
audiate: Uvertura la opera Nunta lui Figaro, Suita I Carmen - G.Bizet, un moment 
muzical de N. Kirculescu, Erdelezi din folclorul tradițional rom, „Stinge, Doamne, 
Stelele‖ de Romica Puceanu, „Lume, Lume, Soro lume‖ de Maria Tănase, „Hora 
Staccato‖ de G. Dinicu, „Dans Slav nr. 8‖ de A. Dvorak, „Pomule, de ce te-apleci‖ - 
Gabi Luncă, „De-ar fi lumea de hârtie‖ din folclorul tradițional rom, „Once upon a 
time in America‖ de  E. Morricone, „Lista lui Schindler‖  - J. Williams, „Star Wars‖ de 
J. Williams, „Pirații din Caraibe‖ H. Zimmer, „Căruța Poștei‖, horă din foloclorul 
tradițional românesc, ―Badinerie‖ de J.S. Bach, „Capriciul 24‖ de N. Paganini,  
melodie rusească din folclorul tradițional rusesc. 
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 Printre invitații speciali care au urcat pe scenă au fost: maestrul Ionică 
Minune, Marin Alexandru, Rodica Tudor, Ionel Tudorache și Mădalin Voicu jr. 
 

 
 

 
n  data de 09. 04. 2017, ultima zi dedicată evenimentelor de celebrare a Zilei 

Internaționale a Romilor, Centrul Cultural Maghiar „Petőfi Sándor‖ a găzduit 
lansarea broșurii culinare bilingve „Rromano Hamos‖, având 12 rețete de artă 
culinară romă, realizată de Valentin Munteanu și editate de consilerul CNCR-RK, 
Petrică Badea. 

Î 
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Asociația Meșteșugarilor și Comercianților Tradiționali Romi a adus în fața 
publicului o colecție de haine tradiționale și stilizate rome realizate de Zita 
Moldovan, care a fost prezentată de patru manechine, pe ritmuri de jazz-manouche 
interpretate de trei instrumentiști de etnie romă. 
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Festivalul Florilor - Zilele Florarilor Romi din România (2-4 iunie 2017) 
 

Expozanții romi, preponderent meșteșugari florari din neamul boldenilor, au 
participat la primul Festival al Florilor - Zilele Florarilor Romi din România organizat 
de Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano Kher, în parteneriat cu Partida 
Romilor Pro-Europa, prin Asociația Florarilor și a Meseriilor Tradiționale, în Parcul 
Plumbuita din București în perioada 2-4 iunie 2017. 

Festivalul Florilor - Zilele Florarilor Romi din România s-a desfășurat zilnic în 
intervalul orar 09.00 - 21.00 în Parcul Plumbuita din București, iar începând cu ora 
18 au avut loc spectacole de muzică. 

În cadrul Festivalului, primul de acest gen din țară, au avut loc diferite activități cu 
tematică florală: demonstrații de aranjamente florale, o expoziție foto cu tema 
istoriei florarilor bucureșteni (paramisi le lulughearenghi - Povestea florarilor), 
ateliere pentru copii într-un spațiu special amenajat (Chavorengo Lulugheantza 
Than), activități de plantare a florilor în parc, spectacole de muzică tradițională și 
modernă romani. 

Pe parcusul Festivalului Florilor - Zilele Florarilor Romi din România vizitatorii 
interesați de diferitele teme care fac parte din cultura romă: limbă, identitate și 
istorie s-au putut bucura de o serie de produse culturale realizate de Centrul 
Național de Cultură a Romilor - Romano Kher: cartea „De la victimizare la conștiința 
cetățenească‖, cartea „Rromii. Sclavie și libertate‖, autor Petre Petcuț, respectiv 
broșura culinară ―Romano Hamos‖. 

 
 

Caravana Culturală a Romilor (6-22 iunie 2017) 
 

Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher a organizat împreună cu 
Asociația Partida Romilor Pro-Europa, în perioada 06 – 22 iunie 2017, evenimentul 
„Caravana Culturală a Romilor 2017, ediția a III-a‖. 

Traseul Caravanei a cuprins localitățile: Moțca, Ciohorăni, Focșani, Hârșova, 
Giurgiu, Vizurești, Făgăraș, Tâmna, Țânțăreni, Catane și Caraula. 
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Caravana Culturală a Romilor 2017, ediția a-III-a a adus mai aproape de publicul 
larg produsele culturale, artistice și educaționale proprii: filmul ―Ioana. O rugă, o 
dorință, un vis împlinit‖ care prezintă o poveste inspirată din realitate și CD-ul 
bilingv româno-romani „Poveștile Copilăriei – Le Paramićă ćhavorimasqe‖. 

De asemenea, în cadrul Caravanei, au avut loc reprezentații ale piesei de teatru 
bilingv româno-romani pentru copii ―Prințul cel obraznic și bătrânul înțelept‖, 
momente muzicale susținute de artiști de etnie romă și o dezbatere cu autorități și 
lideri locali, pe tema ―Importanța culturii și a identității etnice în dialogul 
intercultural‖.  

 
 
 

Programul Jivipen  
în cadrul festivalului „Jazz in the Park” (01-02.07.2017) 

 
 

În perioada 1-2 iulie 2017 Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano Kher a 
participat, în calitate de partener, la programul Jivipen ce s-a desfășurat în cadrul 
festivalului „Jazz in the Park‖. 

Timp de 2 zile, în parcul Central din Cluj „Simion Bărnuțiu‖, Centrul Național de 
Cultură a Romilor - Romano Kher a expus, alături de meșteșugari tradiționali din 
CLuj și Sibiu, produse culturale proprii. 

Printre produsele culturale expuse s-au regăsit: albumul de artă „Artiști romi în arta 
contemporană‖; volumul de poezii „Sufletul Pământului‖, autor Luminița Cioabă; 
volumul de nuvele „Kaj jas, rromale? Șatră cu parfum de iubire‖ autor Păun 
Ialomițeanu, cartea cu temă istorică „Romii. Sclavie și libertate‖, autor Petre Petcuț; 
broșura despre holocaust „O Samudaripen. Holocaustul Romilor”; broșura „Romi 
pentru România”; CD muzică „Mahala Rai Banda‖.  
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Pe scena din zona Jivipen a fost jucată piesa de teatru „Dacă nu mă vezi, nu mă 
cunoști‖, al cărui protagonist a fost actorul rom Marcel Costea și au avut loc mai 
multe spectacole de muzică și dans cu artiști din Pata Rât.  
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Festivalul Romani Kultura 2017 (14-16.07.2017) 

 

Centrul Național de Cultură a Romilor-Romano Kher a organizat, în parteneriat cu 
Primăria orașului Eforie, Festivalul Romani Kultura. 

Festivalul s-a desfășurat în perioada 14-16 iulie 2017, în Eforie Sud, județul 
Constanța. 

În cadrul celor trei zile de festival cei prezenți s-au putut bucura de momente 
muzicale ale „Tarafului Calofir & Frații Stanciu‖ și „Zuralia Orchestra‖, spectacolul 
de teatru bilingv „Prințul cel obraznic și bătrânul cel înțelept‖, expoziții de pictură, 
fotografie și de port tradițional rom cât și de produsele culturale realizate de CNCR-
RK. 

Unul dintre elementele principale ale evenimentului a fost dezbaterea cu tema 
―Rolul Intreculturalității în Școală și în Comunitate‖, care a avut loc în data de 14 
Iulie 2017, în cadrul Primăriei Eforie. Participanții la dezbatere, cadre didactice, 
reprezentanți ai primăriei și ai Casei de Cultură Eforie au susținut necesitatea 
introducerii unui curs opțional intercultural care să combată prejudecățile și rasismul 
prin crearea unui dialog intercultural bazat pe cunoașterea reciprocă. 
 
 
2 August - Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Împotriva Romilor 

02.08.2017 
 

Centrului Național de Cultură a Romilor — Romano Kher, în memoria victimelor 
rome ale Holocaustului, a organizat procesiunea de depunere de coroane la 
"Memorialul Victimelor Holocaustului din România".   

Depunere de coroane în memoria Holocaustului Împotriva Romilor; sirenele au 
'bruiat' ceremonialul. 

https://www.agerpres.ro/social/2017/08/02/depunere-de-coroane-in-memoria-
holocaustului-impotriva-romilor-sirenele-au-bruiat-ceremonialul-13-50-58 
 
 
 
 
 
 

https://www.agerpres.ro/social/2017/08/02/depunere-de-coroane-in-memoria-holocaustului-impotriva-romilor-sirenele-au-bruiat-ceremonialul-13-50-58
https://www.agerpres.ro/social/2017/08/02/depunere-de-coroane-in-memoria-holocaustului-impotriva-romilor-sirenele-au-bruiat-ceremonialul-13-50-58
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PROETNICA - FESTIVALUL INTERCULTURAL SIGHIȘOARA 

17-18.08.2017 
 

 
În perioada 17-18 August 2017, Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano 
Kher a participat pentru prima dată la evenimentul „ProEtnica – Festivalul 
Intercultural Sighișoara‖. 
Timp de 4 zile, în Cetatea din Sighișoara, Centrul Național de Cultură a Romilor - 
Romano Kher a organizat următoarele activități: 
- masa rotunda cu tema „ Contribuția Culturală a Romilor în societatea 
Românească‖;  
- recital Zuralia Orchestra;  
- punerea în scenă a piesei de teatru „Dacă nu mă vezi, nu mă cunoști‖, scrisă și 
regizată de actorul rom Marcel Costea;  
- expoziții cu demonstrații de lucru ale meșteșugarilor romi tradiționali;  
- prezentarea de produse culturale proprii. 
 
În cadrul mesei rotunde, organizate la sediul primăriei din Sighișoara, s-a discutat 
despre importanța culturii rome și contribuția pe care aceasta a adus-o la 
societatea românească. De asemenea, au fost prezentate persoane importante 
aparținând etniei rome, considerate a fi pilonii culturii rome, precum: Ștefan 
Răzvan, domnitor al Moldovei; Anton Pann, folclorist și cărturar rom ce a compus 
muzica Imnului Național al României „Desteaptă-te, române!‖; Ion Budai-Deleanu, 
scriitor și reprezentant de seamă al Școlii Ardelene; Nicolae Gheorghe, sociolog 
român, fondator al mișcării romilor de după revoluție; Ion Voicu, unul dintre cei mai 
valoroși violoniști ai generației sale; Anca Parghel, interpretă de jazz, compozitoare, 
textieră și profesor universitar; s.a. 
 
Printre produsele culturale prezentate publicului larg s-au numărat: albumul de artă 
„Artiști romi în arta contemporană‖; volumul de poezii „Sufletul Pământului‖, autor 
Luminița Cioabă; volumul de poezii „Romii in lirica lumii/Roma gileande gazendar‖, 
traducere realizată de Marian Nuțu Cîrpaci; volumul de nuvele „Kaj jas, rromale? 
Șatră cu parfum de iubire‖ autor Păun Ialomițeanu, cartea cu temă istorică „Romii. 
Sclavie și libertate‖, autor Petre Petcuț; CD Audio-book „Furtună și melancolie‖, 
autor Vasile Ionescu; cartea „Nicolae Gheorghe-O viață dedicate romilor‖; cartea 
„The Romanies‖, autor Vasile Burtea; broșura culinară „Romano Hamos‖; cartea de 
colorant pentru copii „Desenăm fructe și învățăm numere!/Ame rangiaras pherria 
thai sikliovas gina!‖. 
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EUNIC România - Ziua Europeană a Limbilor 
23.09.2017 

 
Muzeul "Casa Cesianu Filipescu", Cal. Victoriei , 15, Bucureşti. 
 
La inițiativa Uniunii Europene și a Consiliului Europei, data de 26 septembrie a fost 
declarată Ziua Europeană a Limbilor. 
Pentru a marca acest eveniment Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano 
Kher a participat alături de Institutul Francez din București, Centrul Ceh, Institutul 
Cervantes, Institutul Polonez, Institutul Cultural Român, Institutul Italian de Cultură, 
Centrul Cultural Turc 'Yunus Emre', Forumul Cultural Austriac, Fundația Culturală 
Greacă, British Council, Institutul Balassi — Institutul Maghiar din București și 
Ambasada Suediei la proiectul clusterului EUNIC România. 
 
In data de 23 Septembrie 2017, Centrul National de Cultură a Romilor-Romano 
Kher a participat, în calitate de partener, alături de institutele culturale membre ale 
EUNIC, cu lectie demonstrativă de limbă romani şi activităţi pentru copii de tip « 
props » cu teme lingvistice inspirate din cultura romani. 
 
Centrul a distribuit, cu titlu gratuit, publicului prezent, materiale editate bilingv 
(limbile română-romani), cărţi apărute la Editura Centrului Naţional de Cultură a 
Romilor- Romano Kher. 
 
 
 

Festivalul Internațional de Jazz Johnny Răducanu 
13.10.2017 

 

Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano Kher a participa în calitate de 
partener la Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu‖. 

Mădălin Voicu Jr., împreună cu Michael Crețu, a deschis seara de 22 octombrie 
2017 cu un duet muzical, urmat apoi de recitalul in memoriam Johnny Răducanu, 
susținut de Michael Crețu Trio. 
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Festivalul este organizat anual în scopul omagierii ilustrului brăilean, Johnny 
Răducanu, a perpetuării operei sale, a personalității sale artistice distincte.  
 
 
 

Conferința “Romii: de la aspirații la realități” 
Eveniment In memoriam Nicolae Gheorghe 12-13.11.2017 

 
La evenimentul de deschidere a conferinței ―Romii: de la aspirații la realități‖ 
organizat de Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher în parteneriat 
cu Asociația Partida Romilor - Pro Europa, în data de 12 noiembrie 2017, au 
participat în jur de 70 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor centrale, oameni de 
cultură, profesori de limba romani, membri ai societății civile. 
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Pe agenda evenimentului au fost două momente importante: lansarea volumului lui 
Vasile Ionescu ―Pakiv & Solah. Testamentul demnității și libertății romilor. Incursiuni 
subiective în gândirea lui Nicolae Gheorghe‖ și deschiderea activităților Centrului de 
Comunicare, Cercetare, Studii şi Strategii Rome al Societăţii Academice Rome. 
 
Lucrările Conferinței ―Romii: de la aspirații la realități‖  au avut trei sesiuni:  
• Antygypsismul - o politică orizontală și transversală a Comisiei Europene? De la 
definiție specifică la posibile acțiuni 
• Limba romani,  
• Premise, perspective și blocaje ale modernizării culturii romilor. De la retorici la 
fapte. 
 
 
 

Caravana Culturală Romă pentru tineri, studenți și profesori 
15-27.11.2017 

 
Centrul National de Cultura a Romilor – Romano Kher a organizat in perioada 15-
27 noiembrie 2017 o caravana culturala pentru tineri, studenti si profesori.  
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Scopul acestei caravane a fost acela de a prezenta publicului larg o serie de 
activitați culturale ce vor duce la: creșterea stimei de sine a tinerilor și studenților 
romi, combaterea stereotipurilor și a prejudecăților referitoare la romi, promovarea 

dialogului între culturi care se cunosc si se 
respecta.  

Caravana a poposit în Iași la: Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza - Facultatea de Filosofie și 
Științe Social-Politice, Universitatea de Arte 
George Enescu – Facultatea de Teatru, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza – Facultatea 
de Psihologie și Stiințe ale Educației; în București 
la: Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative-București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, din cadrul 
Universității din București, Agenția Națională pentru Romi, în Cluj-Napoca la: 
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, din cadrul 
Universității Babeș Bolyai. 

În cadrul Caravanei lectorii prof. Universitar, Delia Grigore și Vasile Ionescu au ținut 
conferința Antigypsyismul și critica rațiunii primitive. Noi dileme și provocări. 
Totodată, a fost proiectat și filmul documentar Prețul și disprețul libertății. O 
cronologie a istoriei rasismului și a politicilor față de romi, având ca temă principală 
istoria romilor în date și documente ca parte a identității culturale a cetățenilor 
români de etnie romă din România.  
 
 

Târgul Internațional Gaudeamus – Carte de învățătură 
22-26.11.2017 

 
Centrul Naţional de Cultură a Romilor-Romano Kher a participat în perioada 

22 - 26. 11. 2017, la „Târgul Internaţional Gaudeamus - Carte de învăţătură, ediția a 
XXIV-a‖. 
 

În data de 23 noiembrie, trei autori de etnie romă au llansat, sub egida 
Editurii Centrului Național de Cultură a Romilor, trei volume de poezie și unul de 
proză.  
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- romanul „Fata cu ochii ca mura‖, autor Valerică Stănescu 
- volumul de poezii „Piatra din piatră‖, autor Valerică Stănescu  
- volumul de poezii „Matematica sufletului‖, autor Marian Ghiță 
- volumul de poezii „Transgresiune‖, autor Sorin Aurel Sandu. 
 
Lansările de carte au avut loc în prezența autorilor, a actriței Maia Morgenstern și a 
mai multor reprezentanți ai mediului cultural din România. 
 
 

 
Vernisajul expoziției 

„Artişti romi în arta contemporană” 
05.12.2017 

 
În perioada 04-11 Decembrie 2017, la „Galeriile Carol‖ (Bulevardul Carol nr. 59, 
et.1, Bucureşti.), CNCR-RK a organizat expoziția de pictură, fotografie şi sculptură 
intitulată ―Artişti romi în arta contemporană‖. 
în cadrul acestei expoziții au fost prezentate lucrările următorilor artişti plastici romi: 
-Viorel Curt-fotograf 
 - Eugen Raportoru, pictor 
- Denis Nanciu, pictor 
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- George Vasilescu, pictor 
- Mihaela Cîmpeanu, sculptor 
- Marian Petre, sculptor 
- Anton Nistor, sculptor 
 

În data de 5 decembrie a avut loc vernisajul expoziției, care s-a încheiat cu 
un moment muzical susținut de un cvartet de coarde. 
„O expoziţie care denotă că avem o cultură modernă, care arată că artiştii 
rromi îşi asumă apartenenţa etnică. Expoziţie care vrea să arate cealaltă 
faţă. Dacă o faţă, şi anume aceea mai puţin frumoasă, este tot timpul 
promovată, în seara aceasta avem ocazia, pentru echilibru, să arătăm şi 
cealaltă parte, pentru că, din fericire, există şi o parte frumoasă. Nu ne vom 
îmbăta cu apă rece în această seară spunând că rromii sunt reprezentaţi de 
aceste lucruri, dar o parte din rromi sunt reprezentaţi de acestea. O parte din 
ei au studii superioare, nu au nevoie de asistenţă socială, sunt media 
intelectualitate din România şi ocupă, uneori, funcţii importante. Au ceva de 
spus pentru cultura română per total, pentru că există cel puţin o minoritate 
în România care se simte foarte legată de această ţară. Rromii sunt 
contributori ai statului român, bunicii noştri sunt veterani de război. Aşadar 
suntem, probabil, minoritatea cu cea mai adâncă apartenenţă la naţiunea 
română pe care o compunem împreună”, a declarat, pentru Curierul 
Naţional, Mihai Neacşu, Directorul Centrului Naţional de Cultură a Romilor - 
Romano Kher.  
 

„... Dacă nu aș fi știut unde vin, într-o 
expoziție organizată de Centrul Național de 
Cultură a Romilor, cu artiști romi, puteam 
foarte bine să cred că sunt într-un muzeu 
de expoziție de artă contemporană, fără 
niciun context restrictiv, fără niciun context 
etnic, fără niciun fel de particularitate care 
să ducă actul artistic către o zonă închisă. 
Pe de altă parte, stau și mă-ntreb în ce 
măsură paradoxul acestui eveniment poate 
fi într-un fel rezolvat. Și rezolvat până la 

capăt. Aspirația noastră umană este de a ne elibera, de a fi cât mai disponibili, de a 
comunica la un nivel cât mai larg. Pe de altă parte, grupurile culturale, grupurile 
etnice au o tentație firească, naturală, de autoconservare. Cum se rezolvă acest 
conflict de fond între nevoia de ieșire spre universalitate și nevoia de păstrare a 



GUVERNUL ROMÂNIEI 
Centrul Naţional de Cultură a Romilor - 

ROMANO KHER 
Splaiul Independenței 202A, et.9, sector 6, Bucureşti 

Tel 021/313 52 11; Fax: 021/ 313 52 10 

E-mail: secretariat@cncr.gov.ro; www.cncr.gov.ro 

 

28 

 

identității? (min 26:09) Nimic din ceea ce se expune aici nu este alter rom într-un 
sens vizibil și particular”, Pavel Șușară 
 

 
”Viața romilor. Lungo Drom” 

13 decembrie 2017 
 

Centrul Național de Cultură a Romilor-Romano Kher  împreună cu Ambasada 
Spaniei și Instituto Cervantes din București, au organizat  expozița ‖Viața romilor. 
Lungo Drom‖ , în data de 13 decembrie  2018, la Instituto Cervantes din București 
(Bd. Regina Elisabeta, 38). 

 

 
 

Evenimentul a inclus un recital de poezie în limbile spaniolă, română și romani, în 
acompaniament de chitară și țambal, susținut de către artiști de etnie romă, 
moment dăruit  de Centrul Național de Cultură a Romilor-Romano Kher. 
'Vidas Gitanas' (Viața romilor) spune povestea poporului rom spaniol, dincolo de 
prejudecăți și clișee, prezentând moștenirea lăsată de acesta și profundele sale 
influențe asupra culturii spaniole. 
 
Expoziția a fost împărțită în două mari capitole:  ‖Viața trăită‖ — trecutul, începând 
cu migrația inițială din India și până la finele anilor '70 în Spania, și 'Viața viitoare' — 
o radiografie a prezentului și a ceea ce se așteaptă de la relația dintre romi și restul 
populației în anii ce vor veni.  
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Expoziția aduce în prim-plan viața de zi cu zi a romilor, atât de puțin cunoscută: 
felul în care trăiesc, meseriile practicate, îngemănarea trecutului cu prezentul, 
modul în care au trecut peste greutăți până în zilele noastre și provocările cu care 
se confruntă.  
 
  

Gala de Excelență a Romilor 2017 

18 decembrie 

 

Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher a organizat Gala de 
Excelență a Romilor – Ediția 2017, în parteneriat cu Asociația Partida Romilor – Pro 
Europa (PRPE), în data de 18 decembrie 2017, începând cu ora 18,30, la Centrul 
Cultural Maghiar „Petofi Sandor‖ din București. 

Scopul Galei de Excelență a Romilor este acela de a premia persoane cu 
performanțe deosebite  în cariera profesională, dar și personalități a căror activitate 
a contribuit la crearea și recunoașterea unei elite a romilor, integrată în societatea 
românească.  

Organizarea anuală a acestei manifestări culturale vizează combaterea 
stereotipurilor şi prejudecăţilor despre romi, stimularea comunicării şi diminuarea 
distanţei sociale dintre romi şi neromi. Rezultatul pe care îl urmărim an de an, prin 
organizarea Galei de Excelență, este promovarea unei imagini pozitive a romilor, 
prin intermediul acestor modele de excelență și profesionalism.  
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Gala a fost prezentată de către Sorin Sandu și Vera Linguraru, doi actori romi, cu 
experiență în prezentarea de evenimente, vorbitori de limba romani. 

Pe tot parcursul evenimentului, invitații s-au putut bucura de lucrările tânărului 
artistic plastic rom Denis Nanciu, prezentate într-o expoziție de pictură de către 
CNCR-RK. 

 

Domeniile de premiere a excelenței și nominalizările pentru anul 2017 au fost: 

• Literatură: Marian Ghiță și Valerică Stănescu 

• Arte plastice: Denis Nanciu, Viorel Curt 

• Sport: Nicu Buceanu, Gheorghe Simion, Burcea Cătălin 

• Educație: Gheorghe Sarău, Alexandra Vidrașcu 

• Actorie: Compania de teatru ‖Giuvlipen‖, Marcel Costea 

• Muzică: Mahala Rai Banda 

• Implicare civică:Marian Ursan, Anca Mezei, Asociația Matias 

• Promovarea culturii rome în spațiul mass-media:TVR1-Departamentul 
Minoritati-Dl. Boris Velimirovici, Valentin Rupiță, Emsiunea ―Și eu m-am 
născut în România‖ 

•  Premii speciale au primit tinerii:  

• Georgiana Ioniță 
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• Alexandra Dobrin 
• Laurențiu Alexandru Goțoi 
• Valentina Adnana Constantin 
• Fancesco Denis Iordan 
• Cosmin Liviu Văduva 

 

La eveniment au participat aproximativ 200 de persoane, personalităţi de marcă ale 
societăţii româneşti, reprezentanţi ai societăţii civile  rome şi nerome, ai instituţiilor 
publice centrale, ai mediului politic, cultural şi istoric, reprezentanţi ai mass-media. 

Ediția din 2017 a Galei de Excelență a Romilor a dorit să aducă în prim plan 
performanța romilor etalată pe o paletă largă de activități și să sublinieze importanța 
stimulării celor care excelează în domeniile pe care le studiază sau în care 
activează, continuând totodată un proiect de tradiție al cărui principal obiectiv este 
aprecierea și respectarea valorilor. 

 

 
PUBLICAȚII CULTURALE REALIZATE DE CNCR-RK 

 
 
 „Romii în Lirica Lumii / Roma Gileande Gazendar”, traducerea în limba 

romani fiind realizată de către scriitorul rom, Marian Nuțu Cîrpaci 
 Broșură culinară bilingvă „Rromano Hamos” având 12 rețete de artă culinară 

romă, realizată de bucătar, Valentin Munteanu 
 “Piatra din piatră”,  carte de poezii scrisă de către autorul Valerică Stănescu 
 ”Transgresiune”, carte de poezii bilingvă, romănă-romani, scrisă de către 

Sorin Aurel Sandu 
 ”Matematica sufletului”,  carte de poezii, scrisă de către Marian Ghiță 
 ”O ghes thaj i răt / Lumină și întuneric”, către de antologie, bilingvă română-

romani, scrisă de către Costică Bățălan 
 
 

 

 


