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Scopul seminarului  
Sesiunea de training îşi propune să analizeze şi să pună în perspectivă acţiunea managerului cultural 
faţă de contextul local, în funcţie de doi termeni de referinţă fundamentali: Artistul şi Proiectul 
strategic al organizaţiei culturale. 
 
 
Tematica şi structura seminarului 
Sesiunea va cuprinde două părţi distincte: 
 
1. Artistul şi comunitatea 
Sesiune susţinută de Saviana STĂNESCU 
24 august: 15:00-17:00; 25 august: 11:00-13:00 & 14:00-16:30 
 
Prima parte a sesiunii va analiza în ce fel activitatea artistului trebuie şi poate să fie subiectul central 
al construirii unei strategii locale de funcţionare pertinentă a instituţiei culturale. Sesiunea va expune 
şi analiza cîteva dintre elementele cheie ale unui asemenea demers: cum contextualizăm munca 
artistică; cum direcţionăm impactul către public; cum definim misiunea artistică a unei organizaţii şi 
cum putem acţiona în interiorul limitelor ei; cum creăm şi punem în practică parteneriate artistice 
relevante şi constructive; care este spaţiul de negociere între artist şi manager în dezvoltarea unor 
strategii relevante pe plan local, dar deschise către universal; în ce fel transmite sau se identifică un 
artist ca aparţinînd unei comunităţi sau unei culturi; care sînt termenii unei negocieri între instituţia 
culturală şi publicul căruia i se adresează artistul; cum trebuie gîndită relaţia cu artistul într-un 
context local, ca să aibă valoare, să educe, să sensibilizeze şi să deschidă gustul publicului. 
 
2. Proiectul strategic al organizaţiei culturale între local şi global 
Sesiune susţinută de Corina ŞUTEU 
28 august: 15:00-17:00; 29 august: 11:00-13:00 & 14:00-16:00 
 
A doua parte a sesiunii va analiza în ce fel se va traduce strategic misiunea artistică a unei organizaţii, 
care sînt instrumentele care se află la îndemîna managerului pentru a rămîne fidel unei opţiuni 
artistice şi a găsi, în acelaşi timp, mijloacele necesare pentru a o pune în practică; în ce fel proiectul 
strategic al unei organizaţii culturale construieşte capital social (încredere, cooperare, toleranţă etc.) 
în interiorul comunităţii căreia i se adresează; ce indicatori de reuşită sau de eşec există; cum se 
profilează, dezvoltă şi cum se pune în practică un proiect artistic relevant în acelaşi timp pentru 
artist, pentru comunitate şi pentru instituţie. 
 
 
Format: Fiecare sesiune oferă o prezentare dinamică a tematicilor propuse, bazată pe studii de caz şi 
discuţii interactive. Participanţii la sesiune vor propune studii de caz, comentate de către traineri. Vor 
fi puse la dispoziţia participanţilor cîte un document-reader, reunind articole şi documente suport 
pentru subiectele studiate. 
 
 
Echipa de traineri este formată din: 
Corina Şuteu – coordonator pedagogic al seminarului – trainer şi consultant independent pe plan 
european în domeniul managementului cultural, al cooperării internaţionale şi al politicilor culturale 
europene; 
Saviana Stănescu, dramaturg, artist asociat la Teatrul Lark şi la East Coast Artists (New York), predă 
la Tisch School of Arts (New York University). 
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Participanţi 
 
Grup ţintă: Sesiunea se adresează tinerilor operatori culturali activi la nivel local sau naţional în 
organizaţii culturale publice sau private, care au o minimă experienţă în domeniul iniţierii şi 
organizării de proiecte artistice. Sesiunea este deschisă unui număr de 20 participanţi. 
 
Selecţia participanţilor se va face de către organizatori, pe baza formularului completat de 
candidaţi şi transmis ECUMEST la coordonatele de mai jos pînă la data de 15 august 2006. 
Formularul poate fi descărcat la www.ecumest.ro. Rezultatele selecţiei vor fi anunţate în data de 18 
august 2006. 
 
Condiţii de participare: Participarea la training a candidaţilor selectionaţi este gratuită, pe baza 
sprijinului asigurat de finanţatorii proiectului. Depunerea unei candidaturi confirmă asumarea 
obligativităţii de a participa la întreaga sesiune de training. Precizăm că organizatorii acoperă 
costurile seminarului, precum şi cheltuielile de catering pe durata acestuia, costurile de transport şi 
cazare legate de participarea la training fiind în sarcina participanţilor. Pentru un număr limitat de 
participanţi organizatorii vor acorda sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport. Cei 
care doresc să fie luaţi în considerare sînt rugaţi să precizeze acest lucru în formularul de înscriere şi 
să argumenteze motivul pentru care solicită sprijin financiar.  
 
 
Cadru general 
 
Această sesiune de training este organizată în cadrul proiectului „Organizarea unor sesiuni de 
formare şi perfecţionare a operatorilor culturali din România în contextul integrării în Uniunea 
Europeană” care urmăreşte să contribuie la îmbunătăţirea performanţei operatorilor culturali din 
România în vederea dezvoltării de proiecte care să identifice şi să utilizeze mai eficient resursele 
culturale ca elemente cheie în dezvoltarea locală. De asemenea, proiectul urmăreşte să faciliteze o 
mai bună cunoaştere şi un dialog între operatorii culturali participanţi la training şi un schimb de 
experienţă privind modul de dezvoltare şi implementare a proiectelor lor. Nu în ultimul rînd, 
seminarul are ca scop şi o evaluare mai precisă a competenţelor necesare în contextul românesc, a 
nevoilor de formare ale operatorilor culturali din România, precum şi a expertizei şi competenţelor 
existente, pe baza căreia să se poată dezvolta în viitor programe de formare adaptate acestor nevoi. 
 
Activităţi viitoare: Ca urmare a seminarelor de training organizate în 2006, ECUMEST va realiza o 
publicaţie de informare şi formare în domeniul cooperării şi managementului cultural care va 
include o parte din studiile de caz prezentate în cadrul acestor sesiuni. Publicaţia va fi disponibilă, în 
limba română, pînă la sfîrşitul anului 2006. 
 
Finanţatori: Proiectul „Organizarea unor sesiuni de formare şi perfecţionare a operatorilor culturali 
din România în contextul integrării în Uniunea Europeană” iniţiat de Asociaţia ECUMEST este finanţat 
de Fondul Cultural Naţional.  
 
Contact:  Pentru înscrieri trimiteţi formularele completate Biancăi Floarea, coordonator proiect, la 
email office@ecumest.ro. Pentru mai multe detalii contactaţi-ne pe adresa office@ecumest.ro sau la 
tel/fax: 021-319 27 11.  
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Anexă: Scurte prezentări ale trainerilor 

 
 
 
Corina ŞUTEU este expert şi consultant independent în domeniul managementului cultural 
şi al politicilor culturale europene, trainer, în prezent preşedinte al ECUMEST. A fost director 
al Departamentului de management cultural la Institute de l’homme et de la technolgie 
(Nantes). A fost preşedinte al Forumului European al Reţelelor Culturale şi timp de 9 ani, 
director al programului de masterat european în management cultural la Şcoala de Comert 
din Dijon, unde a iniţiat şi implementat programul de Masterat ECUMEST pentru Europa de 
Est. Este de asemenea iniţiator al programului Policies for Culture. Lucrează în mod regulat 
ca expert pentru diverse organizaţii culturale - Consiliul Europei, Open Society Foundation, 
Fundaţia Boekman, Fundaţia Culturală Europeană (Amsterdam), IETM, ENCATC etc. Este 
autor de studii şi articole în domeniile de expertiză amintite, precum şi al cărţii "Another 
brick in the wall. A critical review of cultural management education in Europe” (publicată în 
primăvara 2006 la Boekmanstudies, Amsterdam) şi predă regulat politici culturale în Franţa, 
România, Serbia şi alte ţări europene. În prezent, Corina Şuteu ocupă funcţia de director al 
Institutului Cultural Român din New York. 
 
 
Saviana STĂNESCU este poetă şi dramaturg, cîştigătoare a Premiului UNITEXT pentru cea 
mai bună piesă a anului 1999, cu textul Apocalipsa gonflabilă. Trăieşte şi lucrează la New 
York, unde a obţinut două titluri masterale (Master of Arts în Performance Studies şi MFA în 
Dramatic Writing), colaborează cu celebrul antropolog teatral Richard Schechner, este artist 
asociat la Teatrul Lark şi la East Coast Artists şi predă dramaturgie la Tisch School of Arts 
(New York University). A susţinut numeroase workshop-uri şi conferinţe atît în SUA, cît şi în 
Europa, colaborînd cu instituţii precum World Bank, Washington DC, Brown University, New 
York University, Smith College, University of London, dar şi cu British Council, Institutul 
Goethe, Institutul Francez; a fost bursier KulturKontakt la Viena şi British Council la 
Cambridge şi Londra, precum şi bursier Fulbright la New York University. Cea mai cunoscută 
dintre piesele americane ale Savianei Stănescu, YokastaS, a fost montată de Richard 
Schechner la cunoscutul teatru new-yorkez La MaMa. Este director al programului 
Playwright Exchange la Teatrul Lark şi al New Drama Program al Institutului Cultural Român 
din New York. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


