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Talentul şi corupţia

Suntem încă supuşii cutumei de a se face totul pe 
„scurtătură”. Adică eşti un nimeni şi tratat cu dispreţ 

dacă nu ai pile, cunoştinţe sau relaţii atunci când ai o 
problemă de rezolvat. Am observat că mai multe instituţii 
publice sau sanitare au chiar două uşi. Una pentru „pros-
timea” care stă la rând şi alta pentru cei privilegiaţi, care 
intră şi ies cu mult tupeu aruncând o privire sfidătoare şi 
dispreţuitoare spre cei care ori nu au „posibilităţi” să-şi rezolve 
la fel problemele, fie consideră că aceste obiceiuri sunt sub dem-
nitatea lor.

Lumea artelor ar trebui să stea departe de astfel de practici 
pentru că talentul nu ţi-l poţi „aranja” oricâţi prieteni ai avea 
printre critici, editori şi orice grupare ai frecventa. 

Cu toate acestea sunt destui cei care se iluzionează că făcând 
parte din gaşca care trebuie, producându-se în exces şi aranjân-
du-şi cronici favorabile, pot fenta contemporaneitatea sau chiar 
posteritatea, trudind cu hărnicie la propriile statui poleite cu aur 
fals. 

S-a ajuns până acolo încât unele aprecieri valorice nu se fac 
după performanţă ci după cât de simpatic eşti celor care se cred 
îndreptăţiţi să judece şi să stabilească ierarhii.

Desigur, DNA-ul artelor este posteritatea care îl scutură bine 
pe fiecare şi îl aşează la locul lui. Mulţi din cei ridicaţi în slăvi 
de contemporani, au dispărut definitiv din memoria colectivă 
odată cu trecerea fizică la fel cum alţii, aproape anonimi în tim-
pul vieţii,  au fost redescoperiţi şi apreciaţi la adevărata lor valo-
are, abia postum.

Orice artist se confruntă, atât în timpul vieţii cât mai ales 
după, cu criteriile şi gusturile celor care iau contact cu opera 
sa. Marile valori dăinuiesc pentru că rezistă unei permanente 
revizuiri, dispute şi chiar contestări. Ideea că opera unui artist 
reprezentativ este de neatins, de nediscutat, face un mare de-
serviciu, în primul rând, artistului în sine. Pentru că doar o 
operă vie, trecută mereu prin filtrul gusturilor, supusă criticilor, 
confirmă sau nu, valoarea perenă a unui artist. 

Talentul este de la Dumnezeu şi nu poate fi cumpărat, trafi-
cat, falsificat. El este un dar şi o povară în acelaşi timp. Cere 
sacrificii şi dă satisfacţii unice. Binecuvântare şi blestem.

Ioan Matiuţ

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
Dan Merişca

Născut la data de 6 
februarie 1973, în Arad. A 
frecventat şcoala italiană de 
pictură, Roma1994-1998, 
cu maestrul Giaccomo 
Profilli - specializat în  
Caravaggio. Expoziţii de 
grup cu artiştii mişcării 
Prezenteiste în oraşe 
precum Roma, Torino. 
Expoziţii personale în ţară 
şi străinătate. Lucrări în 
colecţii private şi muzee.



Mai cultural, mai educativ… mai 
sportiv

Agenda culturală a CCJ Arad pe luna mai conturează 
o ofertă atractivă şi variată ce se adresează majorităţii 

categoriilor de public şi în care se regăsesc proiecte 
tradiţionale de succes, arte ale spectacolului şi proiecte 
inovative. 

În data de 29 aprilie, începând 
cu ora 12.00, în Sala „Vasile 
Goldiș” a Consiliului Județean, se 
va desfăşura conferința „Limitele 
aşteptării”. Protagonistul eve-
nimentului este actorul de teatru 
şi fi lm, Ion Caramitru, direc-
tor general al Teatrului Naţional 
„I.L. Caragiale” Bucureşti, Preşe-
dinte al UNITER, fost Ministru 
al Culturii, autor de spectacole, 
un mare îndrăgostit şi rostitor 
de poezie românească, un pi-
lon al culturii române. Printre 
temele conferinței susținute de 

Ion Caramitru la Arad se numără rolul teatrului în rezistența 
morală până în 1989, evoluția societății românești după căderea 
regimului comunist, propriul său parcurs pre și postrevoluționar 
precum și statutul aromânilor în România.

Expunerea are la bază conferinţa susţinută, în 1992, în Came-
ra Comunelor din Londra şi a fost gândită pentru a exprima 
respect şi recunoştinţă familiilor celor căzuţi în Revoluţie şi 
revoluţionarilor. În cadrul evenimentului din 29 aprilie cei 
prezenți vor avea parte și de un moment muzical susținut la 
marimbă de Sara Gheorghe, elevă olimpică a Liceului de Artă 
„Sabin Drăgoi” din Arad.

Promovarea diversităţii cul-
turale a judeţului Arad, a res-
pectului faţă de tradiţii în rândul 
copiilor şi elevilor reprezintă o 
preocupare constantă a organi-
zatorilor celei de-a XXII-a ediţii 
a Concursului Internaţional 
de Folclor „Aşa-i jocul pe la 
noi” (Palatul Copiilor, Consiliul 
Judeţean Arad, CCJ Arad).

În data de 5 mai Răzvan 
Th eodorescu va fi  prezent la 
Arad pentru a susţine conferinţa 

„Noi contribuţii la istoria vechii civilizaţii a Romaniei”. 
Evenimentul va aduce în prim-plan teme precum: ultimele 
cercetări asupra vechii civilizaţii româneşti, despre o nouă 
periodizare a acesteia, despre stabilitatea ro mânească 
şi ideea dinastică, des pre conceptele de „mentalitate 
tranzacţională” şi de „coridoare culturale” şi, nu în ultimul 
rând, despre istoria regională unde se va dezbate cazul Ba-
natului şi al Crişanei, părţi ale spaţiului european care se 
numeşte „Câmpia Română de Vest”. 

În zilele de 13 și 14 mai, Consiliul Județean Arad, 
Centrul Cultural Județean Arad, Primăria Municipiului Arad și 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad organizează cea de-a 
VIII-a ediție a Zilelor Administrației Arădene. Cu acest prilej se 
va desfășura Sesiunea Internațională de Comunicări Științifi ce, la 
care vor participa peste 70 de cercetători, universitari și oameni 
de cultură din partea Academiei Române, Universităților din 
Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Constanța, Sibiu, Szeged, 
Belgrad, Cernăuți etc. De asemenea, în cadrul evenimentului va 
fi  lansat cel de-al VIII-lea volum „Administrație Românească 
Arădeană – studii și comunicări din Banat – Crișana”, Colecția 
„Slaviciana – serie nouă”, publicată la Editura „Vasile Goldiș” 
University Press.

Cercetarea ştiinţifi că este reprezentată de un eveniment 
notabil al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi anume Zi-
lele Academice Arădene, ediţia a XVII-a. Organizată în 
perioada 18 - 20 mai în Campusul universitar „Vasile Goldiş” 
şi Complexul universitar Macea, manifestarea internaţională 
reuneşte personalităţi ştiinţifi ce din ţară şi străinătate care vor 
susţine workshopuri şi conferinţe pe diverse teme de interes 
academic: Studii culturale şi patrimoniale, Aspecte teoretice şi 
practice ale europenizării dreptului public şi privat, Economia 
contemporană şi provocările ei, Noi tendinţe în psihologie, 
pedagogie şi asistenţă socială, Studii de lexicologie ş.a. Parteneri 
tradiţionali, Consiliul Judeţean Arad şi Centrul Cultural con-
tribuie an de an la reuşita acestei manifestări de prestigiu prin 
susţinere fi nanciară şi logistică a Universităţii de Vest „Vasile 
Goldiş”, vector de imagine pentru judeţul Arad.

Proiecte inovative din zona „arte ale spectacolului” aduce în 
atenţia publicului din localităţi ale judeţului Arad microstagiuni 
teatrale organizate sub genericul „Teatru şi magie la tine acasă”, 
susţinute de Asociaţia ACT-AR.

Promovarea valorilor sportive, a spiritului competiţional, 
practicarea la nivel înalt a disciplinelor sportive sunt câteva din 
obiectivele proiectelor de sezon: Raliul Aradului – Campionat 
naţional, ediţia VIII-a din 13-15 mai, Supermaratonul 
Arad-Bekescsaba şi retur, ed. XIX, 21-22 mai, Jocurile Na-
ţionale Special Olimpycs România 26-30 mai, Maratonul, 
Semimaratonul şi Crosul Aradului din 28 mai a.c.

AT, CH /Cultura 2016
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Armindenul în judeţul Arad

Armindenul, numele sărbătorii populare româneşti 
ţinută la 1 mai, vine din slavul „Irmindan”, ce trimite 

la ziua Sfântului proroc Irimia. 
Dincolo de praznicul creştin, ce-i drept din grupul 

sărbătorilor mici, uitat de români, ziua‚ ţinută şi în judeţul 
Arad, până în urmă cu patru decenii, a fost încărcată de 
valenţe precreştine, semn că a existat tot timpul şi celălalt 
„arminden”, pomul verde, ce se punea, în această zi, la 

casele oamenilor („Se îngroapă o prăjină înaltă, iar în vârful ei 
se pune o cruce de verdeţuri.”)1

Sărbătoarea creştină, camuflează prin urmare un cult păgân 
al arborelui, cu origini vechi, indoeuropene, celebrat cândva în 
toată Europa.

Urmărind prezenţa pomului de mai în judeţul Arad, în satul 
Tisa din Ţinutul Hălmagiului, armindenul „era un trunchi de 
fag subţire, de 5-6 m, cu ramuri şi frunze verzi în vârf, adus din 
pădure în seara de dinainte de 1 mai şi era înfipt în pământ, 
la poartă sau la un colţ al casei”. Pomul rămânea acolo până 
la seceriş. Atunci era scos şi tăiat, fiindcă datina în Tisa cerea 
să se ardă cu el cuptorul în care urma să se coacă prima pâine 
nouă din an. Semnificaţia acestei practici s-a pierdut, oamenii 
întrebaţi susţinând că ţineau Armindenul prin nelucrare „pen-
tru sănătatea animalelor” iar ziua era una fără petreceri.

Coborând Defileul Crişului Alb, sensurile sărbătorii româ-
neşti se schimbă, în urma metisajului cultural cu celelalte po-
pulaţii din zonă (maghiari, germani, slovaci), care ridicau în 
această zi pomi la casa fetei iubite, practica înscriindu-se în seria 
obiceiurilor prenupţiale de îndrăgostire.

Schimbarea de sens, o găsim la Gurahonţ, unde armindenul 
1 Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, 

Editura Minerva, Bucureşti, 1976, p.18
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devine un „pom frumos de fag adus din pădure de feciori 
şi pus la poarta fetei îndrăgite”. „Pădurea de tulpini de fagi” 
apărută peste noapte în sat, informa comunitatea despre 
căsătoriile ce vor urma.

Obiceiul a fost practicat cu acelaşi sens şi pe Valea 
Mureşului, la Troaş, unde, în seara dinainte de Arminden, 
feciorii ridicau o tulpină subţire de fag, de 10 m., adusă 
din pădure. „Peste noapte îl legau la poarta fetei iubite şi-l 
împodobeau cu panglici şi atârnau o sticlă de vinars. Se 
păstra câteva zile. Noaptea era păzit, ca să nu fie furat de 
alţi flăcăi.”

Regăsim datina şi în satul Cladova, unde, după scenariul 
cunoscut, feciorii ridicau la porţile fetelor un pom înalt (stejar, 
carpen), în vârf cu verdeaţă, o sticlă de vin şi una de parfum. 
Pomul, împodobit noaptea cu panglici, era ţinut în Cladova o 
săptămână. Feciorii veneau la pom cu muzica iar părinţii fetei îi 
serveau cu prăjituri şi băutură. Drăguţul fetei, care l-a legat, îl şi 
dezlega şi îi dădea acesteia sticla de parfum din vârf, după care 
se juca un joc.

Întrebaţi despre vechimea acestei datini, cladovanii susţin că 
obiceiul „Mai pomului” a apărut după Primul Război Mondial. 
Din felul în care îl denumesc bănuim o influenţă germană.

Privind lucrurile în ansamblu, putem afirma, prin urmare, 
că, în judeţul Arad, a existat o forma arhaică a Armindenului, 
de cult al unei zeităţi arboricole cu puteri vegetaţionale, care s-a 
modificat, la un moment dat, radical, dobândind o cu totul altă 
funcţionalitate. Ritualul însuşi s-a desemantizat, rosturile vechi, 
magice, glisând spre semnificaţii explicite din ciclul familial.

Dr. Rodica Colta
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Pomăritul şi viticultura (II)

Dintre soiurile de prune întâlnite în Ţara Zărandului, 
amintim: prune roșii, ringlote (altoite), bistrițe, 

cărăndane, albe, grașițe. Dintre cireșe se remarcau cireșele 
moacre care aveau o pulpă vârtoasă cu un gust foarte 
concentrat și cireșele semisălbatice. Nucile erau și ele de 
o calitate foarte bună, deși de dimensiuni mai mici, aveau 
un conținut ridicat de ulei. Ele se exportau în Germania 
și America.

Pentru speciile autohtone, țăranii au denumit soiurile ți-
nând seama uneori de culoarea fructelor alteori de perioada 
de coacere: prune albuțe, prune roșii, prune vinete, mere vio-
rele, cireșe negre sau mere văratice, mere de sânpetru, pere 
iernatice.

Erau soiuri rezistente care 
țineau până primăvara târziu. 
Muntenii le păstrau în căpițele de 
fân sau uneori în livadă acoperite 
cu un strat gros de frunze. O 
parte din fructe erau duse la 
câmpie cu căruțele și vândute pe 
bani sau schimbate pe „bucate”. 
Transportul merelor și perelor nu 

punea mari probleme, însă pentru prune trebuia mare atenție. 
Când se transportau prune, se punea în căruță un strat de fân, 
apoi un strat de prune care se acoperea cu un strat de frunze 
de ferigă, apoi din nou prune acoperite cu frunze de ferigă. 
Prunele trebuiau vândute în 2-3 zile pentru că altfel începeau 
să curgă și să fermenteze. Cele mai bune soiuri de prune erau 
prunele bistrițe și cele albe. Se mai transportau și mere, pere 
și prune uscate. Se pare că muntenii preferă să ducă mai mult 
poame uscate deoarece nu se stricau. Intelectualitatea satelor 
(învățătorii, preoții), au avut de-a lungul timpului preocupări 
de ordin științifi c în cultivarea pomilor fructiferi, conștienți 
fi ind că produsele acestea pot aduce un profi t bun. „Sunt întregi 
ținuturi care trăiesc numai din cultivarea pomilor. Se înțelege, 
pomul cel mai mult cultivat este prunul, poate tocmai că e cel 
mai puțin gingaș, prin urmare cultivarea lui nu necesită multă 
grijă și pricepere. Acolo unde însă avem preoți și învățători mai 
harnici, ei înșiși pomologi, poporul se îndeletnicește și el cu 
sădirea și cultivarea și a pomilor mai nobili”.

Preocupările pentru dezvoltarea pomăritului au cunoscut 
o mare intensitate în perioada interbelică. Profesorul Traian 
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de progres economic pe care l-ar putea aduce această 
activitate în regiune, cerea în anul 1928 înfi ințarea unei 
școli speciale de pomărit la Hălmagiu cu pepinieră proprie, 
precum și unirea locuitorilor interesați într-o asociație 
profesională a pomicultorilor, crearea unei cooperative de 
consum și desfacere și a unei bănci populare.

În aceeași direcție acționa și Camera de Agricultură a 
județului Arad, care în pepiniera sa de la Centrul Pomicol 
Gurahonț, producea în anul 1942, 15000 de puieți de pomi, 
dorind ca în anii următori să ajungă la cifra de 30 000 de bucăți 
care să fi e distribuți în zonă.

Mulțimea fructelor și calitatea lor, a făcut ca în anul 1934 să 
se înceapă, la Gurahonț, construirea unei fabrici de marmeladă 
care să valorifi ce producțiile însemnate de fructe din zonă.

Sorin Sabău
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Complexul Muzeal Arad

M
U

ZE
U

10 mai 2016

cultural

Noaptea Muzeelor 2016
Sâmbătă, 21 mai
Intrarea este liberă

Expoziţia de istorie/ Palatul Cultural, etaj 2
- intrarea dinspre Parcul Copiilor (20.00-02.00)

Expoziţia permanentă de istorie
Principalul punct de atracţie din cadrul segmentului de 

expoziţie dedicat istoriei moderne îl constituie piesele legate 
de Revoluţia europeană de la 1848/49. Sala Unirii ilustrează 

desăvârşirea procesului de constituire a Statului Naţional Român, 
subliniind rolul marcant al Aradului în cursul lunii noiembrie 1918 
pentru organizarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 
decembrie 1918. Steaguri, arme, decoraţii, acte oficiale ale Gărzilor 
şi Consiliilor naţionale române din aceasta perioadă oferă o ima-
gine sugestivă asupra mecanismului realizării marii uniri.

Expoziţia Bizere - art & technology
Expoziția „Mănăstirea Bizere - Viața monastică, artă și tehno-

logie”, este organizată în colaborare cu Universitatea „1 decembrie 
1918” Alba Iulia. Proiectul expozițional, coordonat de dr. Ileana 
Burnichioiu (Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia) are drept 
scop valorificarea rezultatelor cercetărilor arheologice de la situl 
Mănăstirea Bizere, comuna Frumușeni/ județul Arad și a fost verni-
sat anul trecut la Alba Iulia cu prilejul Conferinței internaționale 
„Monastic life, art and technology in 11th - 16th century”. 

Expoziţia Tezaur 1848/49
Colecţia de relicve, privind revoluţia maghiară din 1848/49, 

după un lung proces de conservare şi cercetare, a fost prezentată 
publicului, printr-o serie de expoziţii de mare anvergură, verni-
sate în Ungaria, la Szeged, Budapesta, Pécs, respectiv în România, 
la Arad. Cu prilejul celei de-a 125-a aniversări a Statuii Libertăţii, 
Complexul Muzeal Arad a deschis pentru public remarcabila 
expoziţie „Tezaur. 1848/49”, care reuneşte cele mai cunoscute 
obiecte de patrimoniu ale colecţiei, în jurul cărora s-a constituit 
muzeului arădean în a doua jumătate a secolului XIX. 

Expoziţia Arad – 1989
Expoziţia „Arad - decembrie 1989”, deschisă în 2015, este 

dedicată arădenilor, majoritatea anonimi după `90, aflați în centrul 
evenimentelor din decembrie 1989 din Arad. Expoziția urmărește 
firul evenimentelor, cronologic, grupate în două perioade distincte: 
ziua de 21 decembrie până în după-amiaza zilei de 22 decembrie 
1989 – o perioadă nonviolentă – şi din seara zilei de 22 până în 
25 decembrie 1989 – o perioadă violentă. Colajul „Orele Aradului”, 
prezintă cronologic, evenimentele de la Arad, din două perspec-
tive: cea a fotografului-documentarist al Securității și respectiv, a 
fotografului-documentarist al muzeului. Colajul de fotografie-docu-

ment, însumând peste 60 de fotografii din perioada 21-22 
decembrie, reprezintă coloana vertebrală a întregii expoziții, 
structura pe care aceasta a fost modelată. 

Expoziţie şi instalaţie textilă „Mahrame: Portrete și 
Nume: Martiri ai regimului comunist”

Expoziţie şi instalaţie textilă „Mahrame: Portrete și Nume: 
Martiri ai regimului comunist” Numele expoziției trimite la 
Mahrama Veronicăi. Mahramele sunt pânze țesute în casă, 
pe ele fiind imprimate portretele unor oameni fotografiați în 
timpul detenției. Fiecare mahramă, diferită și unică, poartă 
figura unei persoane reale, cu destinul ei din România anilor `50. 

Proiecţie filme documentare de etnografie
Promovarea tradiţiilor din zona arădeană prin filme etnogra-

fice, premiate la festivalurile naţionale de film documentar etno-
grafic: Furcaşii din Avram Iancu, Împletitul de nuiele la Ineu, Olarii 
din Târnăviţa, Morile de apă din judeţul Arad

Expoziţia Ştiinţele Naturii/ Palatul Cultural, etaj 2
- intrarea dinspre Parcul Copiilor (20.00-02.00)
Expoziţia Un secol de istorie naturală. Comori ale patrimoniu-

lui arădean în colecţia Gimnaziului Superior Regal 
O colecţie alcătuită din 164 de piese naturalizate (păsări, ma-

mifere, peşti, reptile), cu valoare istorică, patrimonială, dar şi de-
osebit de atent conservate, ilustrează natura arădeană acum o sută 
de ani. Vechimea pieselor este dovedită de etichetele originale care 
s-au păstrat în mare parte. Expunerea Colecţiei Gimnaziului Supe-
rior Regal din Arad, alături de piesele naturalizate aflate in patrimo-
niul muzeului, permite o prezentare complexă a faunei din această 
zonă geografică. 

Expoziţia De la lemnul scobit la tezaur. Odissea unei monoxile
În anul 2012, o echipă de cercetători din cadrul Universităţii 

„Ovidius” din Constanţa, care efectua o deplasare pe Mureş 
cu scopul de a observa starea de conservare a habitatelor şi ero-
ziunea malurilor, în virtutea unui contract privind monitorizarea 
biodiversităţii, încheiat cu administraţia Parcului Natural Lunca 
Mureşului, a identificat urmele unui debarcader și o monoxilă în 
malul stâng al Mureşului, între Insula a III-a şi comuna Zădăreni. 
Ulterior, ambarcaţiunea a fost recuperată şi dusă la Centrul de Vi-
zitare al Parcului Natural Lunca Mureşului unde a fost expusă pen-
tru public. După ce a fost conservată de către o echipă de specialişti 
de la Muzeul Banatului Timișoara, Muzeul Județean Satu Mare și 
Complexul Muzeal Arad, monoxila a fost transferată în locul actual 
de expunere. Pentru utilizarea monoxilelor pe Mureş, domeniile de 
interes sunt: transportul de persoane, de bulgări de sare, minereu şi 
de produse finite. 
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Celălalt Arad descoperit de Iorga 

Călătorul Nicolae Iorga nu este dintre cei care frecventează 
doar „epiderma” locurilor. El nu se improvizează în turist 

ci procedează mai curând ca un antropolog convins că sub 
realitățile perceptibile în prima clipă se pot descifra și altele, 
mai adânci. Prin urmare, ca un adevărat Alexis de Tocqueville 
descins în realitate cu scopuri științifice, ori ca emulul acestuia, 
marchizul de Custine, istoricul moldovean pornit să recupereze 
românitatea aflată deocamdată înafara statului național bate 
Aradul cu pasul și ici, și colo, socotindu-se ochiul prin care citi-
torii lui pot cunoaște acest oraș de pe bordura vestică a spațiului 
locuit de conaționalii lui. 

El constată astfel că, din bulevardul cel larg „... se ajunge într-
o piață, și de aici orașul se răsfiră în străduțe modeste, dar foarte 
curate. Una cuprinde o bisericuță românească, veche, joasă și 
cu turnulețul de lemn”. Străduțele despre care vine vorba par să 
fie cele care se desfășoară și astăzi, în toate direcțiile, în jurul 
actualei Piețe Avram Iancu. Dar așa să fie oare? Nu cumva piața 
despre care vorbește este cea în care s-a aflat cea dintâi primărie 
arădeană, în zona actualelor străzi a Florilor și Cozia? 

Pe Iorga însă îl interesează trecerea de la fațadele impunătoare 
ale centrului la modestia restului peisajului urban. „Dar măreția 
se mântuie aici: abia se mai desfac din «bulevard» câteva străzi 
cu case înalte, nouă, ținute foarte curat. Încolo se înfundă numai 
vechile uliți smerite ale târgușorului murășean de odinioară”. 
Curățenia urbană nu scapă ochiului vigilent al vizitatorului, 
chiar dacă el remarcă în treacăt „vechiul târg”. De fapt, Iorga se 
înșală în acest punct. Aradul nu era nici un târg de seama celor 
știute din vechea Moldovă ori Valahie, după cum nu era nici un 
burg medieval întărit cu ziduri, după tipicul transilvan. Și, ca 
să fie și mai înșelător totul, Aradul nu era nici vechi, existența 
lui, în 1906, datând, în locul lui de astăzi, abia din perioada care 

a urmat finalului de secol al XVII-lea, a reconquistei catolice. 
Două secole de vechime înseamnă mult în SUA, dar nu și în 
bătrâna Europă... 

Ce mai vede istoricul pregătit să înregistreze tot ce i se pare 
esențial? „... În fund, prăvălioare mărunte duc până la podul cel 
lung, de lemn înnegrit, care se desfășură bătrânește deasupra 
Murășului”. Să fi fost vorba despre podul care lega Cetatea de 
oraș? Poate că podul menționat de Iorga era cel care lega Aradul 
Vechi de Aradul Nou. Peste doar doi ani el urma să fie înlo-
cuit de Podul Traian, construit în 1908 după planul unui inginer 
reșițean și predat în folosință în 11 noiembrie 1910. 

Concluzia – metaforică – nu se lasă așteptată: „Așa fiind, 
Aradul samănă cu un mahalagiu curățel care și-a pus pe cap 
șapca de mare ținută a unui general”. Este aspectul unui ins 
de extracție joasă, dar care, prin strădanii proprii, aspiră la o 
condiție mia înaltă, pe care o și etalează. Ironizând-o, ascensiu-
nea burgheză a orașului nu îi scapă, totuși, judecătorului ei de 
o clipă. 

Suntem în lumea părelniciilor urbane, iar Aradului i se con-
cede un rol cosmetizat de tărâm al aparențelor distonante în ra-
port cu esențele; aproape o așezare pe gustul lui Lewis Caroll 
și înșelătoare ca atâtea alte lucruri din Alice în Țara minunilor: 
„Astfel, în îngustimea străzilor lăturalnice, cu puțina întindere, 
care nu se poate ascunde prin nici un meșteșug, cu priveliștile 
de minciuni care-i prind lărgimea uliților din mijloc, Aradul nu 
mai e deloc marele oraș modern ce-ți închipuiai de la început”. 

Ovidiu Pecican
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7 mai 2016 
Ora 19.00, Sala Mare 
PREMIERĂ: Vârful 

aisbergului de Antonio 
Tabares 

Regia: Theodor-Cristian 
Popescu

Scenografia: Cosmin 
Ardeleanu 

Producător: Teatrul Clasic 
„Ioan Slavici” Arad 

Durata: 1h 30 minute (fără pauză)
Ora 21.30, Platoul teatrului
Dancing Graffiti
Coregrafia şi interpretarea: Katalin 

Lengyel, Szabolcs Tóth-Zs
Producător: Bandart, Ungaria
Coproducători: Conflux, Teatrul 

Golem, Asociaţia L1
Durata: 25 minute
Ora 22.00, Sala Studio 
Apă de mină de Csaba Székely
Un proiect coordonat de Oana 

Stoica
Scenografia: Vladimir Iuganu
Producător: Teatrul ACT Bucureşti  
Durata: 1h 30 minute (fără pauză)
Interzis persoanelor sub 16 ani!
8 mai 2016
Ora 19.00, Sala Studio 
SECŢIUNEA Focus TeenAGER 
Pisica verde de Elise Wilk 
Regia: Bobi Pricop
Scenografia: Irina Moscu
Producător: Teatrul pentru Copii şi 

Tineret „Luceafărul” Iaşi
Durata: 1h
Interzis persoanelor sub 14 ani!
Ora 20.00, Sala Mare (spectacol 

pe gradene) 
Operastracci, după o idee de Enzo 

Toma şi Silvia Ricciardelli
Regia, dramaturgia şi costumele: 

Enzo Toma
Scenografia: Lucio Diana 
Producător: Centrul de Producţie 

Teatrală Koreja, Lecce, Italia
Durata: 1h
Ora 21.30, Platoul teatrului 
Dancing Graffiti

Coregrafia şi interpretarea: Katalin 
Lengyel, Szabolcs Tóth-Zs

Producător: Bandart, Ungaria. 
Coproducători: Conflux, Teatrul 

Golem, Asociaţia L1
Durata: 25 minute

Ora 22.00, Sala Studio
SECŢIUNEA Focus TeenAGER 
PISICA VERDE de Elise Wilk 
Regia: Bobi Pricop
Scenografia: Irina Moscu
Teatrul pentru Copii şi Tineret 

„Luceafărul” Iaşi
Durata: 1h

9 mai 2016 
Ora 19.00, Sala Mare 
Noul locatar de Eugène Ionesco
Regia: Gábor Tompa 
Costumele: Corina Grămoşteanu
Decorul & light-design: Helmut 

Stürmer
Producător: Teatrul „Nottara”, 

Bucureşti
Durata: 1h 20 minute (fără pauză)
Ora 21.00, Platoul teatrului 
Dancing Graffiti
Coregrafia şi interpretarea: Katalin 

Lengyel, Szabolcs Tóth-Zs
Producător: Bandart, Ungaria. 
Coproducători: Conflux, Teatrul 

Golem, Asociaţia L1
Durata: 25 minute
Ora 21.30, Sala Studio 
SECŢIUNEA FOCUS TeenAGER
Antisocial 
Un spectacol de Bogdan Georgescu 
Producător: Teatrul Naţional 

„Radu Stanca” Sibiu
Durata: 1h
Interzis persoanelor sub 15 ani!
10 mai 2016 
Ora 17.00, Sala Mare 
Directorul Executiv de Stig Larsson
Regia: Vladimir Anton 
Scenografia: Tudor Prodan 
Producător: Teatrul de Comedie 

Bucureşti
Durata: 1h 35 minute (fără pauză)

Festivalul Internaţional de Teatru Nou, Arad
Ediţia a 4-a, 7-15 mai 2016

Ora 19.00, Sala Studio
The Sunset Limited de Cormac 

McCarthy
Regia: Andrei şi Andreea Grosu
Scenografia: Vladimir Turturică
Producător: Teatrul UNTEATRU 

Bucureşti
Durata: 1h 30 minute (fără pauză)
Ora 21.30, Sala Mare
SECŢIUNEA FOCUS TeenAGER
The History Boys. Poveşti cu 

parfum de liceu de Alan Bennett 
Traducerea, regia şi scenografia: 

Vlad Cristache
Producător: Teatrul Excelsior 

Bucureşti
Durata: 2h 40 minute (cu pauză)
Interzis persoanelor sub 16 ani!
11 mai 2016 
Ora 18.00, Sala Mare (spectacol 

pe gradene) 
Identitate de Márton Imola
Regia şi coregrafia: Ferenc Fehér
Producător: Studio M, Sfântu-

Gheorghe 
Durata: 55 minute 
Interzis persoanelor sub 16 ani!
Ora 20.00, Sala Studio 
Ibsen Incorporated
Un scenariu de Mihaela Michailov 

şi Catinca Drăgănescu, după scrierile 
lui Henrik Ibsen

Regia: Catinca Drăgănescu 
Scenografia: Bogdan Costea şi 

Andrei Morariu
Coregrafia: Mihaela Culda
Producător: ARPAS – Asociaţia 

Română pentru Promovarea Artelor 
Spectacolului şi Teatrul de Comedie 
Bucureşti

Durata: 1h 30 minute (fără pauză)
Ora 22.00, Sala Mare 
Femei / Bărbaţi de Willy Russell

Regia: Vlad Massaci 
Scenografia, Light Design: Andu 

Dumitrescu
Producător: Teatrul „Anton Pann” 

Râmnicu-Vâlcea
Durata: 1h 45 minute (fără pauză)
12 mai 2016 
Ora 19.00, Sala Mare 
Family Affairs de Rosa Liksom
Un spectacol de Radu Afrim
Decorul: Tudor Prodan 
Costumele: Cosmin Florea
Producător: Teatrul Odeon 

Bucureşti
Durata: 2h 20 minute (fără pauză)
Avertisment: spectacolul 

conţine limbaj licenţios, interzis 
persoanelor sub 14 ani!

Ora 21.30, Sala Studio 
De fapt e frumos de Volker 

Schmidt
Decorul şi regia: Volker Schmidt 
Costumele: Nina Kroschinske
Light-design: Botond Nosz
Producător: Teatrul German de 

Stat Timişoara 
Durata: 1h 35 minute (fără pauză)
Interzis persoanelor sub 15 ani!
Ora 23.00, Club Flex 
MaRó de Szekely Csaba
Regia: Andi Gherghe
Scenografia: Adrian Ganea
Producător: Yorick Studio, Târgu-

Mureş 
Durata: 1h 35 minute (fără pauză)
13 mai 2016 
Ora 17.00, Sala Mare (spectacol 

pe gradene)
SECŢIUNEA FOCUS TeenAGER
Columbinus de Stephan Karam şi 

PJ Paparelli 
Regia: Horia Suru 
Scenografia: Cristian Marin

mai 2016 1514 mai 2016
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Coregrafia: Sophie Duncan
Producător: Teatrul 

Municipal Baia Mare 
Spectacol realizat în 

parteneriat cu The Dramatic 
Publishing Company, din 
Woodstock, Illinois, SUA 

Durata: 2h 10 minute (cu 
pauză) 

Interzis persoanelor sub 
14 ani!

Ora 21.00, cort, Piaţa 
„Avram Iancu”

În inima nopţii – Episodul Lear 
Cu inserţii de George Banu şi 

Monique Borie, după William 
Shakespeare

Scenariul, regia şi ilustraţia 
muzicală: Gavriil Pinte 

Scenografia: Roxana Ionescu
Producător: Teatrul „Regina 

Maria” Oradea 
Durata: 1h 30 minute (fără pauză)
Ora 22.30, Sala Mare 
Concert: Subcarpaţi

14 mai 2016 
Ora 11.00, Sala Studio 
Autopsie (a unor crime 

nevinovate)
După două texte de Gérald Gruhn 

şi Vasile Leac 
Regia: Florin Didilescu
Muzica: Marius Stoica
Producător: Trupa de teatru licean 

francofon AMIFRAN – Asociaţia 
Română pentru Apărarea şi 
Cultivarea Francofoniei din Arad

Durata: 1h 
Ora 18.00, Sala Mare 
Vertij
Scenariul şi regia: Mihai Măniuţiu 
Scenografia: Adrian Damian
Producător: Teatrul „Aureliu 

Manea” Turda
Durata: 1h
Interzis persoanelor sub 15 ani! 
Ora 19.30, Sala Studio 
Guppi de Vasili Sigariev
Regia: Mucsi Zoltán

Decorul: Albert Alpár
Costumele: Kiss Julcsi
Producător: Teatrul Maghiar de 

Stat „Csiky Gergely” Timişoara
Durata: 1h 35 minute (fără pauză)

Ora 21.00, Club Flex 
Respiraţii de Duncan Macmillan 
Regia, conceptul scenografic, Light 

& Sound design: Radu-Alexandru 
Nica 

Producător: Teatrul pentru Copii şi 
Tineret „Ariel” Târgu-Mureş

Durata: 1h 40 minute (fără pauză)
Interzis persoanelor sub 16 ani! 

Ora 23.00, Cafe Boeme Teatru 
CONCERT: Ioan Gyuri Pascu & 

The Blue Workers 

15 mai 2016 
Ora 17.00, Sala Studio 
Aglaja după Aglaja Veteranyi
Dramatizarea: Alina Petrică
Conceptul şi coregrafia: Ştefan 

Lupu 
Costumele: Cristina Milea şi Elena 

Gheorghe
Producător: Centrul Cultural 

European pentru UNESCO „Nicolae 
Bălcescu” Bucureşti 

Durata: 1h 40 minute (fără pauză)
Interzis persoanelor sub 16 ani!
Ora 19.00, Sala Mare 
Anul dispărut. 1989 de Peca Ştefan
Regia: Ana Mărgineanu 
Decorul şi costumele: Anda Pop 
Producător: Teatrul Mic Bucureşti 
Durata: 1h 50 minute (fără pauză)
Ora 21.30, Sala Studio 
(D)efectul Placebo
Creaţie colectivă
Conceptul şi coregrafia: Ştefan 

Lupu 
Instalaţia scenografică: Elena 

Dobîndă şi Andreea Simona Negrilă
Producător: Teatrul Naţional 

„I.L.Caragiale” din Bucureşti 
Durata: 1h 30 minute (fără pauză)
Interzis persoanelor sub 14 ani!
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Joi, 5 mai 201�, ora 19.00
Sala Cercului Militar, B-dul 

Decebal nr.19
Concert simfonic
Dirijor: Robert Gutter - SUA
Solist: Ippazzio Ponzetta - Italia
Program:
Franz Schubert, Uvertura Rosa-

munde
Edvard Grieg, Concertul în la 

minor pentru pian şi orchestră op.16
Wolfgang Amadeus, Mozart Sim-

fonia nr.36 în do major Linz K.425

Joi, 12 mai 201�, ora 19.00
Sala Cercului Militar, B-dul 

Decebal, nr.19
PAGINI DIN OPERE CELE-

BRE 
Dirijor: Matei Pop 
Soliști: Mircea Sâmpetrean (bas)
           Bogdan Sâmpetrean (bariton)
În program selecțiuni din operele
Nunta lui Figaro de Wolfgang 

Amadeus Mozart
Bărbierul din Sevilla de Gioac-

chino Rossini
Don Pasquale de Gaetano Doni-

zetti
Traviata, Simon Boccanegra și 

Don Carlos de Giuseppe Verdi
Manon Lescaut și Boema de 

Giacomo Puccini

Marţi, 17 mai 2016, ora 15.00
Concert cameral în parteneriat 

cu Direcţia de Asistenţă Socială 
Arad

Cvartetul Filarmonicii
Natalia Gorceacova - vioara I, Zoe 

Paşca - vioara a II-a, Doru Orban 
- violă, Romeo Sălăjan - contrabas

Joi, 19 mai 201�, ora 19.00
Sala Cercului Militar, B-dul 

Decebal, nr.19
Concert simfonic 

Dirijor: Roberto Salvalaio
Solist: Florin Gherghel
Program:
Johan Svedsen, Romanţa 

op.26 
Henryk Wieniawski, Po-

loneza în re major op.4
Roberto Salvalaio Zigeuner-

blut, din Suita pentru vioară şi 
orchestră

Cesar Franck, Simfonia în re 
minor op.48 

Sâmbătă, 21 mai 2016, ora 19.00
Biserica Evanghelică Luterană 

(Biserica Roşie)
Concert cameral
Dirijor: Dorin Frandeş
Solişti:  Viorel Ciurtin - orgă
               Tibi Boc - clarinet
Program:
Johann Sebastian Bach, Toccata şi 

fuga în re minor BWV 565
Francis Poulenc - Concert pentru 

orgă, timpani şi corzi în sol minor
Eugene Bozza - Claribel pentru 

clarinet şi orgă
Andre Knevel - Toccata în sol 

minor
Johann Sebastian Bach  - Ich ruf zu 

Dir - prelucrare de coral BWV 639
Colin Mawby - Toccatina festivă

Joi, 26 mai 2016, ora 19.00
Biserica Evanghelică Luterană 

(Biserica Roşie)
Abatele Franz Liszt
Corul academic al Filarmonicii
Dirijor: Robert Daniel Rădoiaş
Conducerea muzicală: Roberto 

Salvalaio - orgă
Program:
Ave verum corpus 
Tantum ergo
Ave Maris Stella 
Via crucis
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între 7 și 15 mai - FITN4
A patra ediție a Festivalului Interna-
țional de Teatru Nou din Arad, con-
tinuator sau nu a tradiției Undergroun-
diene, aduce la Arad 24 de spectacole 
de teatru modern, contemporan, dintre 
care unele nominalizate la Premiile 
UNITER 2016. Selecția a fost făcută de 
către criticul de teatru Claudiu Groza, 
iar cele 24 de spectacole se vor juca în 
Sala Mare a TCIS-ului, în Studio, pe platoul din fața teatrului, în 
Piața Avram Iancu, în Boeme Teatru (etajul unu în teatru), dar 
și în Club Flex.

între 16 și 21 mai - FTC Fantastico
În calendarul cultural lansat anul trecut, Festivalul de Teatru Circ 
Fantastico, era prezentat ca fiind la ediția a III-a. Totuși, în memo-
ria colectivă a arădenilor, anul trecut a fost prima ediție. Așadar, 
între 16 și 21 mai, se va desfășura la Arad a-nu-știu-și-nu-știe-ni-
meni-câta ediție a Festivalului de Teatru Circ Fantastico.

pe 21 mai - Festivalul Luminii @Eminescu
Și pentru că e deja tradiție, nu putea să lipsească nici Festivalul 
Luminii, organizat de către Organizația Națională a Cercetașilor 
României. Început în 2004, în Arad a ajuns pentru prima dată 
acum câțiva ani, în organizarea centrului „Phoenix”. Anul acesta 
se va desfășura pe 21 mai, în Eminescu, sub bagheta celor de la 
centrul local „Dimitrie Țichindeal”

Eugen Rogojan

cultural
18 mai 2016

Luna mai, mai underground decât precedenta

pe 5 - Ziua internațională a dansului @platoul 
primăriei
Al treilea an, cu ajutorul Primăriei Municipiului, CMCA-
ului, Asociației Doma Art Style, pe cinci mai, de la ora 15. 
Pe platoul din fața Primăriei, la fel ca în fiecare an, vor fi 
programe destul de diverse. Zumba kids, dans modern, 
hip-hop, break dance, iar la final, pe la ora șase, un show ce 
se anunță tare fain.

tot pe 5 - Shiver @ABC
A început să mixeze acum 

14 ani, e din Târgu Mureș, a 
mixat pe scene mari, alături 
de artiști precum The Prodigy, 
Die Antword, Delta Heavy 
sau Wilkinson, iar pe cinci 
mai vine la ABC

pe 6- MIDI Show // Mihigh&K!D Chriss @ABC
Muzica îl definește perfect pe Mihigh, diferențiindu-se 

printr-un stil aparte, de poveste, în constantă dezvoltare.Dra-
gostea pentru muzica bună și viziunea asupra muzicii electronice 
l-au condus pe Mihigh către fondarea label-ului Midi Records, o 
platformă care promovează arta și pasiunea, mergând pe calitate 
și nu pe cantitate. /// Cu o seriozitate meticuloasă, K!D Chriss con-
tinuă să ofere oricărei petreceri o experiență vibrantă și intensă, 
des întâlnindu-l alături de artiști emblematici ai muzicii techno.

pe 7 - Macanache @ABC
Un poet dă meserie, crescut la periferie, 
așa cum el însuși se descrie. Vine din 
București, lumea care ascultă genul ăsta 
de muzică îl știe deja bine. A făcut până 
la paișpe ani gimnastică ritmică, adică 
exact acel lucru la care nu te așteptai de 
la un rapper ca el. Pe șapte mai, într-o 
sâmbătă seara, vine la ABC.

tot pe 7 - Mastif, Outbreak, Cips, Sorenson @Nerv
Presented by Freenetik Part and Bass Invaders, evenimentul 

îi aduce laolaltă pe Mastif [BLADERUNNAZ], dj din Budapesta, 
Outbreak [FREENETIK+VOLTAGE REC], din Timișoara, pe 
Cips [FREENETIK+BASS INVADERS], din Arad, dar și pe 
sorenson [ca precedentu’], tot din Arad. Cu doi arădeni, un 
timișorean și-un budapestan, party-ul începe pe șapte mai, 
la ora zece, în Nerv. Entry fee-ul este de 20 de lei până la ora 
doișpe, iar după doișpe, 25. cultural
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piețe, în fața autogării, în cartierele municipiului și în alte 
locații inedite. 

Aradul va fi, timp de o săptămână, scena incitantă a 
muzicienilor de stradă – și nu numai în zona centrală, 
ci și în cartiere, unde va răsuna muzica jazz și muzica 
simfonică. Muzicieni din Arad, Timișoara, și străinătate 
vor participa la evenimentul care se vrea a fi unul de mare 
anvergură.

Maratonul, Semimara-
tonul și Crosul Aradului
Iubitorii de sport sunt invitați 
să participe la deja tradiționalul 
Maraton, Semimaraton și Cros al 
Aradului care se va desfășura în 
data de 28 mai.  Ediția din acest an 
a evenimentului cuprinde mai multe probe: ultramaraton (cursă 
nouă în 2016) – 52,75 km, maraton – 42,195 km, semimaraton 
– 21,097 km, ștafetă maraton, cros 6 km şi cros 1 km. 

Pe lângă aceste probe, ediția din 2016 vine și cu o serie de 
noutăți. Prima dintre ele este faptul că, spre deosebire de ceilalți 
ani, participanţii pot alege, la înscriere, dintre trei tipuri de 
medalii: una având gravată Cetatea Aradului (lansată în 2014), 
a doua reprezentând Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare 
(lansată în 2015) şi a treia reprezentând o mănăstire din județul 
Arad (se va lansa în 2016). A doua noutate este o cursă de 
ultramaraton de 52,75 km, propusă alergătorilor antrenați. 
Ultima noutate este premierea, care se va face la general pentru 
semimaraton / maraton / maraton ştafetă. Premii speciale se 
vor acorda primelor 100 de persoane înscrise la maraton și care 
reuşesc să încheie cursa. De asemenea, toţi participanţii care 
încheie ultramaratonul vor fi premiaţi. 

Ca şi în anii precedenți, profesorii de sport, antrenorii sunt 
încurajaţi să îşi impulsioneze elevii, studenţii, să se înscrie. 
Astfel, cei mai activi îndrumători din punct de vedere al 
numărului total de kilometri parcurşi de cei mentoraţi vor fi 
premiaţi ulterior evenimentului.  De asemenea, se vor acorda 
premii şi pentru cluburile, instituţiile, companiile, structurile de 
învăţământ cele mai implicate în alergare, tot din perspectiva 
numărului total de kilometri parcurşi de către reprezentanţii 
acestora. Nu în ultimul rând, în cadrul evenimentului se vor 
premia cei mai ingenioși alergători din punct de vedere al 
costumelor de alergare utilizate.

Corina Huţan

20 mai 2016

Ziua Internaţională a 
Dansului 
Pentru al treilea an consecu-
tiv la Arad se va marca Ziua 
Internaţională a Dansului. E-
diția din acest an a evenimen-
tului este programată pentru 
data de 5 mai și se va desfășura pe platoul din fața Primăriei 
Arad, începând cu ora 18.00. Pe scenă vor urca: trupele X-

Style și X-Style Mini Kids, dansatorii de la Azucar (Palatul Co-
piilor), Radian, Unlimited X-Style, B-boy Beat, Royal Steps, Burn-
ing Souls Crew, ș.a. De asemenea, cei prezenți vor avea parte de o 
demonstrație de Zumba pentru copii și Dance Fitness. Maestru 
de ceremonii al evenimentului este actorul Zoltan Lovas.

Ziua Europei la Arad
Sărbătorită în fiecare an pe 9 
mai, Ziua Europei este ocazia 
perfectă pentru a celebra şi a le 
reaminti cetăţenilor europeni 
cele trei principii ce stau la baza 
Uniunii Europene – unitate, res-

pect şi toleranţă. Arădenii vor avea ocazia să ia parte la spec-
tacole tematice de dansuri tradiționale ale țărilor membre UE 
sau să viziteze corturile de prezentare ale țărilor, realizate de 
instituții de învățământ, ONG sau voluntari.

Evenimentul se dorește a fi unul de socializare, intercultural, 
educativ care se va desfășura pe Platoul Primăriei din Arad, în-
cepând cu ora 12.00. Durata evenimentului va avea 3 ore și va 
cuprinde o expoziție a țărilor în miniatură și un spectacol cul-
tural-artistic.

Festival de muzică de 
stradă
hARmony este un festival in-
ternațional de muzică de stradă, 
organizat în premieră la Arad, 
în perioada 31 mai - 4 iunie. Pe 
durata evenimentului, Aradul 
va fi „inundat” de muzică live, 

în spații neconvenționale, pe străzi,, la intrările în marile centre 
comerciale, parcuri și pe Faleza Mureșului. Vor fi improvizate 
scene în parcuri, în stații de tramvai, în benzinării, în parcări, în cultural
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Identitate – Vizita oficială a reprezentanţilor 
Municipalităţii Choisy le Roy – Târnova, jud. 
Arad, 26 – 30 mai
Organizatori: Primăria Comunei Târnova

Festival de muzică uşoară SEBIŞ, ediţia a XVII-a, 
27-29 mai
Organizatori: Primăria Sebiş, CJA,CCJA

Festival Internaţional de Artă „Teatrum mundi”, 
ediţia a XII-a, Arad 27-28 mai 
Organizatori: Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, CJA, 
CCJ Arad

Maratonul, Semimaratonul şi Crosul Aradului, ediţia 
a VI-a – Arad, 28 mai
Organizatori: ACS Experienţa Multisport, CJA, CCJ 
Arad

Festival „Comori de suflet românesc”, ediţia a III-a 
– Pleşcuţa 28 mai
Organizatori: Primăria Pleşcuţa, CJA, CCJ Arad

Zilele Administraţiei Arădene, ediţia a VIII-a, Arad, 
13-14 mai 2016 
Organizatori: Consiliul Judeţean Arad, Primăria Munici-
piului Arad, CCJ Arad

„Teatru şi magie la tine acasă” – Microstagiune teatrală 
în localităţi ale judeţului Arad
Organizatori: Asociaţia ACT – AR, CCJ Arad
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Agenda Centrului Cultural 
Judeţean Arad – mai 2016

Hora Ineuană-Ineu, 2 mai 
Organizatori: Primăria Oraşului Ineu, Consiliul Judeţean 
Arad, CCJ Arad

ŞICULA, vatră de folclor – Şicula, 2 mai
Organizatori: Primăria şi Consiliul local Şicula, CJA, CCJ 
Arad

Târgul Educaţiei – Arad, 5-6 mai
Organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, CJA, 
CCJ Arad

Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură, ediţia a 
III-a, Arad, 6-7 mai
Organizatori: Centrul Cultural Judeţean Arad, Consiliul 
Judeţean Arad

„Aşa-i jocul pe la noi”-Concurs internaţional de fol-
clor, ediţia XXII, Arad, 10-22 mai 
Organizatori: Palatul Copiilor şi Elevilor Arad, CJA, CCJ 
Arad

Raliul Aradului-Campionat naţional, ediţia a VIII-a, 
Arad 13-15 mai 
Organizatori: CJA, CCJA, Primăria Mun. Arad, Asociaţia 
Club Sportiv AMC Racing

Educaţie Ecologică – Inaugurarea Muzeului Satului 
Dud, comuna Târnova – 15 mai 
Organizator: Primăria Comunei Târnova

Zilele Academice Arădene, Arad 18-20 mai 
Organizatori: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, 
CJA, CCJ Arad

Premierea Olimpicilor Naţionali Arădeni, Arad 20-30 mai
Organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, CJA, 
CJ Arad

Supermaratonul Arad-Bekescsaba şi retur, ediţia XIX, 
Arad, 21-22 mai
Organizatori: Consiliul Judeţean Arad, CCJ Arad

Jocurile Naţionale Special Olimpycs România, Arad 
26-30 mai 
Organizatori: INTEGRA – Asociaţia Persoanelor cu 
Dizabilităţi Mentale, CJA, CCJA 
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