FESTIVALUL
TRANSILVANIA 2020
EDITIA a XVIII-a
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Make 2020

reveal the best in your art

Challenge accepted

Evadăm în natură, înconjurați
de arte și tradiții. La ICon Arts,
unde vechiul și noul nu sunt
în contrast, ci compun firesc
o stare de a fi
ICon Arts ne apropie și anul acesta de natură și de spațiile de patrimoniu din Sudul Transilvaniei. Ne apropie de cele mai noi creații din jazz,
muzică de cameră și de spiritul efervescent al unui festival de artă
contemporană în aer liber. Un festival de fiecare dată diferit și tocmai
prin acest lucru devenind o tradiție, pentru cea de-a 18-a ediție.

Challenge accepted

Sibiu, Biertan, Richiș,
Dealu Frumos, Mediaș,
Alma Vii, Râșnov, Mălâncrav,
Viscri, Brașov

25 iulie - 10 august
2

Acceptăm provocarea să iubim în continuare artele, însă având mai
multă grijă unii față de ceilalți. Ne distanțăm social și ne bucurăm și
mai mult de spectacolul naturii. Timpul izolării ne-a arătat ce contează
cu adevărat. Să fim mai umani, în compania artelor am văzut cu toții
că am putut rezista mult mai ușor în fața tuturor provocărilor. Ne-a fost
dor tuturor de natură și de spectacole live și iată că avem în față acum
o propunere generoasă de evenimente aproape în fiecare zi la ICon
Arts (detalii, în paginile dedicate programului).

2020 va scoate la iveală într-adevăr tot
ce este mai bun din fiecare dintre noi, fie
că suntem artiști sau spectatori - este o
provocare la care aderăm împreună.
Vom trata acest lucru cu responsabilitate, luând în considerare toate
măsurile impuse de oficialități astfel încât, în contextul pandemiei, să
ne putem întâlni și bucura de artă în deplină siguranță.
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Artiști invitați

Jazz, muzică de cameră, teatru,
Șezătoare postmodernă cu tradiții și
gastronomii locale - toate în grădinile
conacelor și la umbra cetăților medievale
Și în vara aceasta veți avea ocazia să ascultați concerte emoționante cu lucrări inedite, rar
auzite în sălile de concerte, unele chiar în primă audiție absolută, fiecare piesă revelând
o poveste descifrată de fiecare dintre voi. Veți putea vizita adevărate muzee în aer liber în
compania celor dragi și vă veți lăsa inspirați de poveștile de sute de ani ale acestor locuri.
În fiecare zi vă așteaptă un program cultural inedit de la care nu vor lipsi spectacolul
gastronomiei locale, cu tradiții și meșteșuguri, degustări de vinuri. Toate aceste experiențe fac
parte din Șezătoarea postmodernă. Vă recomandăm să vă faceți rezervări din timp la adresa
reservations@iconarts.ro. Intrarea va fi liberă, însă la ediția din anul acesta accesul va fi permis
numai prin rezervare în prealabil, în limita locurilor disponibile.

ICon Arts Transilvania, unul dintre cele mai longevive
evenimente dedicate artelor contemporane din România,
continuă și în anul 2020
Ediția cu numărul XVIII vă pregătește, pentru
al patrulea an consecutiv în Transilvania,
zeci de experiențe culturale în 10 localități
de patrimoniu timp de 3 săptămâni de vară.
Peste 100 de artiști așteaptă cu entuziasm să
concerteze (altfel decât în fața computerului),
fie că vin să studieze aici la masterclassurile
ICon Arts, fie că sunt invitați în calitate de
mentori, fie că fac parte din ansamblurile care
s-au dezvoltat tot la ICon Arts pe cuprinsul
edițiilor anterioare - cum sunt formațiile
PercussionEscu sau Power Vibes. Lipsesc
o parte dintre invitații internaționali, însă
sperăm să-i avem alături la ediția următoare.
Cu toate acestea, țările reprezentate de artiștii
ICon Arts 2020 sunt: Armenia, Belgia, Elveția,
Germania, Franța, Marea Britanie, SUA,
Ucraina, Vietnam.
Pe durata Festivalului, aproape în fiecare zi veți
avea parte de evenimente culturale complexe,
grupate prin inspirația a două tematici
principale: Revelație, Expresivitate.
Sub prima tematică veți descoperi în
program formule concertistice inedite,
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apariții promițătoare ale talentelor de mâine,
spectacole de artă contemporană, precum
și lucrări noi. Iar sub egida Expresivității vă
lăsăm să-i redescoperiți pe unii dintre cei mai
talentați artiști români aclamați pe scenele
internaționale ale muzicii clasice, programul
fiind completat de sonorități de jazz cu
improvizații inspirate de vară.
Fie că veți petrece alături de noi o seară
la Brukenthal sau pe tăpșanul din fața
Curții Richvini, ICon Arts 2020 va lăsa cu
siguranță amintiri plăcute, impregnate de
sinestezii, fiecărui participant. Pentru acest
lucru întreaga noastră echipă depune un efort
excepțional, atât logistic cât și emoțional, în
fiecare an. Mai cu seamă anul acesta care
a adus deja o mulțime de provocări. Tocmai
de aceea ne dorim să fie o ediție cu totul
specială și sperăm să fie așa, numai prin
susținerea voastră.
ICon Arts este și în 2020 liant între alte trei
festivaluri cu care întrunim valori comune:
Săptămâna Haferland, Festivalul de Film și Istorii
Râșnov și Festivalul TAMTAM de la Brașov.
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Venim la ICon Arts și contribuim
la menținerea economiei locale,
promovând turismul sustenabil în
Sudul Transilvaniei
În cei patru ani de când este prezent în satele din Sudul Transilvaniei,
ne bucurăm să spunem că ICon Arts a devenit un partener de nădejde
în demersurile Fundației Mihai Eminescu Trust (MET) de susținere a
economiei locale în regiune. Prin amploarea Festivalului și a numărului
mare de participanți cât și prin promovarea făcută, localitățile se
bucură de o susținere în implementarea proiectului „Satul de sine
stătător”. Deși, la început, localnicii au privit cu timiditate apariția
evenimentelor culturale cu aspect urban, aceștia s-au obișnuit să
urmărească spectacole de dans contemporan, concerte de operă
în biserică ori recitaluri de jazz sau percuție, devenind susținători
pasionați ai evenimentului.
De peste 20 de ani, MET depune eforturi pentru conservarea și
revalorificarea patrimoniului cultural și natural din satele cu biserici
fortificate din Sudul Tansilvaniei. Ne-am implicat foarte mult în
încurajarea comunităților locale de a-și continua tradițiile, de a-și
asuma cu și mai mare credință valorile moștenite din generație în
generație.
Prin implicarea comunităților și a autorităților locale, sate precum
Viscri, Biertan, Richiș, Alma Vii, Mălâncrav dovedesc astăzi
continuitate, recăpătându-și identitatea. Această identitate
redobândită este cel mai important ingredient pentru a avea sate
frumoase și plăcute atât pentru localnici cât și pentru vizitatori.
Patrimoniul local reînsuflețit aduce în Transilvania un public educat,
care participă la aceste evenimente culturale marcate de eleganță și
simplitate.
Ne bucură parteneriatul cu ICon Arts Transilvania pentru că împreună
dăm viață culturii locale și, găzduind artiști valoroși care vor fi
inspirați de aceste locuri, ducem povestea lor mai departe. Publicul
poate fi convins că prin participarea la ICon Arts contribuie la
susținerea economiei și culturii locale și la promovarea turismului
sustenabil în Sudul Transilvaniei.
Pentru ca aceste lucruri să rămână valabile, așteptăm grupuri
restrânse de vizitatori, care protejează patrimoniul natural oferit de
aceste adevărate comori rurale. De aceea este foarte important ca
vizitatorii să-și rezerve locurile din timp pe durata Festivalului.
V-am pregătit un program cultural inedit, care cuprinde numeroase
spectacole de arte și meșteșuguri, gastronomie locală. Le veți repera
în program sub titlul de «Șezătoarea postmodernă».
Cristian Radu
Communication Manager
Mihai Eminescu Trust

6

7

Spectacol. Premieră

Despre ce vorbim
când cântăm despre iubire?
Șase muzicieni și actori sunt în căutarea răspunsului la o întrebare
de actualitate însă la care puțini se gândesc. „Despre ce vorbim când
cântăm despre iubire?”
 Artiștii vor găsi formule de răspuns sub privirile voastre într-un
spectacol dinamic în aer liber, în decorul natural al fortificațiilor de la
Râșnov (25 iulie), Viscri (3 august) și Brașov (7 august).
Spectacolul și-a propus să urmeze un itinerariu prin imaginarul
colectiv și personal al fiecăruia, în căutarea unor subtilități și
contraste autentice. Pe cuprinsul mai multor reprezentații, și în urma
unui laborator de cercetare care va funcționa în paralel, piesele de puzzle
întâlnite pe acest drum vor duce proiectul către un discurs finalist în
toamna acestui an. Vă invităm să urmăriți cât mai multe reprezentații.
Distribuția: Ana Turoș, Andrei Mărcuță, Alexandru Arcuș (saxofon),
Iulian Ochescu (pian), José Almar (chitară), Laura Benedek (chitară bas).
Regia: Adrian Sitaru. Parte din laboratorul de cercetare sunt prezente,
în roluri de mentorship, solista Luiza Zan alături de actrița Ioana Flora.
Avanpremiera a avut loc fără public și a fost transmisă în direct de la
Biblioteca Națională a României pe 15 iunie 2020.
Este un lucru obișnuit să fim înconjurați de oameni, de figuri sinonime,
nenumărate, ce par a fi într-o mișcare browniană fără sfârșit.
O perspectivă diferită a acestei realități este faptul că suntem, de fapt,
înconjurați de povești. Unele fericite, unele pline de însemnătate sau
unele de care ne mai aducem aminte vag.
Într-o lucrare ce îmbină teatrul, arta sunetului și a mișcării, în mod
armonios cu saturația sentimentală a personajelor, vedem, pentru
câteva momente, dincolo de forma fizică a unui tablou mundan.
„Despre ce vorbim când cântăm despre iubire?” ne vorbește despre
umbrele din interiorul nostru cu care invățăm să conviețuim, ce ne
ancorează în vise cu ochii deschiși și momente dulci ale trecutului,
ridicându-se deasupra întrebarea „cum ar fi (fost) dacă?”
„În momentul de față, suntem la stadiul cel mai interesant, în
care punem cap la cap acest puzzle. Mă duce cu gândul la un
rollercoaster emoțional, în care fiecare spectator se va regăsi, atunci
când se gândeste la ideea de iubire”, a declarat Ioana Flora înaintea
avanpremierei.
„Despre ce vorbim când cântăm despre iubire?” este un proiect
cultural organizat de UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a
Muzicienilor din România și este co-finanțat de AFCN – Administrația
Fondului Cultural Național.
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Program

FESTIVALUL
TRANSILVANIA 2020
 SÂMBĂTĂ, 25 IULIE, RÂȘNOV
20.00 Spectacol „Despre ce vorbim când cântăm despre iubire”
 SÂMBĂTĂ, 25 IULIE, MEDIAȘ
Biserica Evanghelică
19.00 Concert Ansamblul PlaCello – Proiectul UVERTURA –
Răzvan Suma, Ștefan Cazacu, Ella Bokor, Mircea Marian
 DUMINICĂ, 26 IULIE, SIBIU
Muzeul Național Brukenthal
19.00 Concert Ansamblul PlaCello – Proiectul UVERTURA Răzvan Suma, Ștefan Cazacu, Ella Bokor, Mircea Marian
 LUNI, 27 IULIE, MEDIAȘ, Biserica Evanghelică
19.00
 LUNI, 27 IULIE, SIBIU, Filarmonica de Stat
21.00 Concert Duo Percussionescu
 MIERCURI, 29 IULIE, ALMA VII
Incinta fortificată
17:30 Vizită ghidată
18.00 Concertul Clasei de Canto. Recital Veronica Anușca.
19.00 Șezătoare postmodernă, gastronomie locală
 MIERCURI, 29 IULIE, SIBIU, Filarmonica de Stat
19.00 Concert de percuție Power Vibes
 JOI, 30 IULIE, BIERTAN, Biserica fortificată
18.00 Concert Past Forward: Costin Soare - chitară, Ladislau Csendes - vioară
19.00 Șezătoare postmodernă, gastronomie locală
în curtea Pensiunii Unglerus
 VINERI, 31 IULIE, RICHIȘ, Biserica evanghelică
18.00 Concert de vioară și chitară
19.00 Șezătoare postmodernă, gastronomie locală
pe tăpșanul din fața Curții Richvini

Revelație 
Expresivitate 

 SÂMBĂTĂ, 01 AUGUST, MĂLÂNCRAV
Conacul Apafi
12.00 Vizită ghidată
12.30 Concertul de închidere al masterclassurilor ICon Arts
14.00 Șezătoare postmodernă și gastronomie locală
 02 - 09 AUGUST, Biertan - Complex Medieval Unglerus
Expoziție de instrumente cu coarde.
AALR - Asociația Artiștilor Lutieri din România
 LUNI, 03 AUGUST, VISCRI
Spectacol „Despre ce vorbim când cântăm despre iubire”
 MIERCURI, 05 AUGUST, BIERTAN
18.00 Spectacol „Despre ce vorbim când cântăm despre iubire?
19.00 Șezătoare postmodernă și gastronomie locală
în curtea Pensiunii Unglerus
 JOI, 06 AUGUST, SIBIU, Filarmonica de Stat
19.00 Concert Past Forward: Valentin Răduțiu
- violoncel, Petru Iuga - contrabas
20.00 Expoziție de instrumente
 VINERI, 07 AUGUST, SIBIU, Filarmonica de Stat
18.00 Concert jazz cu Ana Cristina Leonte - voce,
Ciprian Pop - chitară, Albert Tajti - pian
 VINERI, 07 AUGUST, DEALU FRUMOS / RICHIȘ
18.00 Concert de flaut Ana Olteanu
19.00 Gastronomie locală
 SÂMBĂTĂ, 08 AUGUST, BIERTAN
Grădina Pensiunii Unglerus
18.00 Concert Jazz
19.00 Șezătoare postmodernă și
gastronomie locală – Pensiunea Unglerus
 DUMINICĂ, 09 AUGUST, MĂLÂNCRAV
Conacul Apafi
12.00 Vizită ghidată
12.30 Concertul de încheiere a Festivalului
și Academiei ICon Arts 2020
14.00 Șezătoare postmodernă și gastronomie locală

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, doar prin înscriere în prealabil la adresa reservations@iconarts.ro
Programul poate suferi modificări. Urmăriți actualizările pe www.iconarts.ro și pe paginile de social media ICon Arts.
La evenimente se vor aplica toate prevederile legale în vigoare privind măsurile de precauție în contextul pandemiei.

Piesele «noi» din oglinda
istoriei prind viață alături de
piesele noi de astăzi

Past Forward

La ICon Arts Composers in Residence
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„Past Forward” - piese noi prin oglinda istoriei, înseamnă de fapt
piese care au fost înaintea timpurilor lor scrise pentru instrumente de
epocă ce sunt aduse față în față cu piese noi de astăzi, interpretate pe
instrumente actuale.
Nucleul interpretativ Costin Soare (lăută și chitară) și Ladislau
Csendeș (vioară și violă) va prezenta lucrări de ultimă oră într-un
context inedit, care va face trecerea de la lăută, strămoșul chitarei, și
vioară sau violă cu arcuș Baroc, către instrumentele contemporane și
tehnicile de interpretare specifice secolului XXI.
Patru tineri compozitori, pe de altă parte, fac parte din acest proiect
concertistic, acordându-i dimensiuni și mai ample, completând astfel
programul prin dinamica muzicii de mâine. Ei sunt: Danielle Bees
(SUA), Sebastian E. Ţună (RO), Daniel Patrick Cohen (UK) și Toma
Verly (RO). Aceștia au fost aleși din rândul unei baze internaționale
de selecție a UCIMR și vor lucra la compoziții noi din aria muzicii culte
contemporane, în climatul ICon Arts Composers in Residence, un
program aflat la cea de-a opta sa ediție. În rolul de coordonator artistic
este invitat reputatul compozitor britanic Philip Cashian.
Ulterior, alături de duo-ul Soare - Csendes vor fi invitați să concerteze
alți doi interpreți români cu impresionante cariere internaționale:
violoncelistul Valentin Răduțiu și contrabasistul Petru Iuga. Cei doi
artiști vor interpreta în două dintre concertele proiectului, prezentând,
la rândul lor, lucrări mai vechi și foarte noi dedicate celor două
instrumente.
 Nu ratați concertele lor incluse în calendarul Festivalului ICon Arts
Transilvania: joi, 30 iulie, în Cetatea Biertan și joi, 6 august, la Sibiu,
Filarmonica de Stat.
„Past Forward” este un proiect cultural organizat de
UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din
România și este co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului
Cultural Național.
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Spațiile Festivalului

Alma Vii

Biertan

Dealu Frumos

Mălâncrav

Richiș

Viscri

În prima atestare documentară
a satului Alma Vii (1289) se face
referire la acesta ca fiind un sat liber.
Situat la capătul unui drum de ţară,
între dealuri acoperite de păduri,
satul se bucură de un peisaj natural
pitoresc, completat de biserica
fortificată ce străjuiește gospodăriile
armonios aranjate. O comuniune
de etnii şi personalităţi diverse
convieţuiesc în bună înţelegere
păstrând obiceiurile vieţii autentice
de la ţară.
 Alma Vii va găzdui un eveniment
special miercuri, 29 iulie, care se va
încheia cu un brunch de neuitat în
incinta fortificației.

Biertan este menționat prima dată
în documente din anul 1283 și este
dominat de ansamblul impresionant
al cetății cu biserica din vârful
dealului, înconjurate de trei ziduri de
fortificație. Tot ansamblul a fost inclus
în anul 1993 pe lista monumentelor
din Patrimoniul Cultural UNESCO.
Biserica în stil gotic târziu, cu altarul
său spectaculos, a fost construită
între anii 1500-1525.
 Biertan va găzdui clasele de
Chitară, Flaut, Vioară și mai multe
evenimente tematice pe cuprinsul
Festivalului.

Puțin știu că Dealu Frumos se află
tocmai în centrul țării, după toate
coordonatele. Satul a fost atestat
documentar în 1280 și în mijlocul
său tronează o splendidă biserică
fortificată, sporind meritul satului
de a purta un astfel de nume.
La 1250 este menționată aici o
bazilică romanică, având trei nave.
Biserica a fost fortificată și întărită
cu două turnuri de apărare, probabil
din secolul al XV-lea. Arrhitecți și
arheologi consideră această biserică
un exemplu pentru alte fortificații din
regiune.
 Vineri, 7 august, Dealu Frumos
va găzdui un concert special de
flaut, având-o invitată principală pe
distinsa flautistă Ana Oltean, dar și
un eveniment inclus în Șezătoarea
postmodernă.

Mălâncrav datează din Secolul
14. Înconjurat de peisaje de vis și
de colinele verzi ale Transilvaniei,
este astăzi satul cu cea mai mare
populație saxonă din regiune.
Emblematic este Conacul Apafi,
bijuterie aritecturală care a aparținut
vechilor familii nobiliare din
Transilvania.
 Conacul Apafi va fi pentru al
patrulea an consecutiv locul în care
au loc ceremoniile de acordare a
diplomelor tuturor participanților la
masterclassurile ICon Arts. Grădina
desprinsă din basmele transilvnene
găzduiește și un brunch generos,
motiv pentru care Șezătorile
postmoderne de aici au un farmec
aparte. Nu trebuie să plecați fără să
aflați povestea sucului de mere de la
Mălâncrav!

La 5 km de Biertan se află satul
Richiş, înconjurat de dealuri terasate
pe care, odinioară, se cultiva viţa
de vie. Pământul roditor a adus
bunăstarea localităţii, de unde îi vine
şi denumirea de azi Richiş - „Satul
celor bogaţi”. Astăzi este satul în
care conviețuiesc cele mai multe
naționalități din România. Programul
internațional de compoziție se
va desfășura aici, participanții
fiind selectați în urma unui apel
internațional de propuneri de lucrări.
 Richiș va găzdui clasele de
Composer in Residence, Percuție,
Jazz și concertul de vioară și chitară
de vineri, 31 iulie. Acustica Bisericii
evanghelice este unul dintre motivele
pentru care vă va fi dor de ICon Arts
și la anul.

Viscri este unul dintre satele
speciale din Transilvania, datând
din Secolul 12. Este situat la 42 km
de Sighișoara. Minunata biserică
fortificată este inclusă în lista
de monumente UNESCO. Muzeul
din interiorul cetății păstrează
istorii fascinante despre cultura
tradițională. Despre Viscri se
vorbește de asemenea mult datorită
excelentelor rezultate ale Fundației
Mihai Eminescu și datorită Prințului
de Wales care s-a îndrăgostit de
Transilvania pitorească.
 Viscri va găzui un spectacol –
eveniment: luni, 3 august: „Despre ce
vorbim când cântăm despre iubire?”
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Tradițiile sunt reprezentate atât de
repertoriul muzicii clasice, cât și
de arhitectura locului și savoarea
gastronomiilor locale
bucurăm să-i avem alături de noi pe cei de la Senator
Wines, recunoscuți în lumea întreagă pentru vinurile bio
prin care gustul autentic al soiurilor pure românești se
manifestă la adevărata valoare.
Vă invităm să descoperiți toate aceste amestecuri unice
în serile Festivalului ICon Arts. Nu uitați să vă rezervați
locurile din timp la adresa reservations@iconarts.ro

Șezătoarea postmodernă

Conceptul care s-a bucurat de un succes nebănuit, încă
de la prima sa ediție la Festivalul ICon Arts din 2017,
revine și de această dată în mijlocul comunității, în
grădinile conacelor, cetăților sau chiar pe maidanul din
sat. După-amiezele însorite din cadrul Festivalului vor
cuprinde și în acest an un program cultural pentru toate
simțurile: tururi ghidate, prezentarea meșteșugurilor
locale, oameni și locuri unde răzbat din nou tradițiile vechi,
urmate de concerte, spectacole de teatru-performance și,
la final, prezentări și degustări ale gastronomiilor locale.
Un moment în care se intersectează din nou culturi, artiști,
localnici, vizitatori.
Arta gastronomică a Transilvaniei cucerește astăzi turiști
din toată lumea. Poate că unul dintre motive este că, timp
de patru secole, în Arcul Carpatic, românii, maghiarii,
saşii, armenii, evreii – precum şi celelalte comunităţi
etnice care trăiau aici – au reuşit să-şi îmbogăţească unii
altora cultura gastronomică, prezervând însă şi propria
identitate, dinaintea cratiţei cu mâncare.
La desăvârșirea unei zile pline, după concert și vizitare,
spectacolul culinar nu ar avea farmec fără momentul
degustării de vinuri. Pentru al patrulea an consecutiv ne
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Fotografii de Mihai Benea

Organizatori:

Parteneri:

Experiențe culturale demne
de spațiul multisecular și
multietnic al Transilvaniei
„ICon Arts Transilvania este unul dintre puținele
festivaluri de vară din anul acesta care poate
fi organizat în bune condiții de siguranță, datorită concertelor în aer liber care pentru noi
erau o obisnuință și înainte de pandemie și
a localităților aflate departe de aglomerarea
urbană, spații în care evenimentul se desfășoară în mod tradițional.
Prin ICon Arts Transilvania dorim să abordăm
arta contemporană ca expresie a îmbinării
tradiției cu avangarda și a meșteșugurilor
vechi cu tehnologiile noi. Și anul acesta ne
vom găsi în mijlocul unor comunități diferite
(cu spațierea necesară: artiști, vizitatori și
localnici) și vom explora fiecare o cultură nouă
din perspectiva sa, lăsându-ne surprinși de ce
poate oferi fiecare.
Am ales drept spațiu de desfășurare Transilvania, una dintre cele mai autentice zone din
Europa, unde vom organiza, pe tot parcursul
Academiei și Festivalului, evenimente speciale, coordonate în parteneriat cu Mihai
Eminescu Trust, Experience Transylvania și
Colinele Transilvaniei, dar și cu Festivalul de
Film și Istorii Râșnov.
Promisiunea noastră față de ediția din
2020, cea de-a XVIII-a a Festivalului și a
Academiei, este că vom reveni cu experiențe
culturale și experiențe senzoriale demne de
spațiul multisecular și multietnic în care ne
desfășurăm”.
Sebastian Gheorghiu,
Director de proiect
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