
 

 

Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL USV Suceava 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL USV Suceava în parteneriat cu Doina 

Associação Imigrantes Romenos e Moldavos Algarve (Asociaţia Doina Algarve) 

anunţă lansarea proiectului „Promovarea patrimoniului cultural tradiţional 

românesc în Portugalia”. 

Proiectul are ca finanţator principal Institutul Cultural Român Bucureşti şi 

cofinanţatori pe Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, 

Asociaţia Doina Algarve şi Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL USV 

Suceava. 

Proiectul este implementat în perioada 15 iunie – 30 septembrie 2013. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea accesului publicului din 

Portugalia (cetăţeni autohtoni, turişti străini, diaspora) la programe culturale de 

promovare a patrimoniului imaterial şi material românesc, în vederea 

îmbunătăţirii imaginii României pe plan mondial. 

În acest sens, Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL USV Suceava propune 

o valorificare modernă a tezaurului folcloric românesc, în cadrul unui turneu de 

4 spectacole organizate în sudul Portugaliei, dublate de organizarea unui 

stand expoziţional de prezentare a unor creaţii populare româneşti.  

Justificarea nevoii pentru realizarea proiectului rezidă din faptul că, în afara 

României, marea majoritate a cetăţenilor străini apreciază elementele de 

folclor şi artă populară ca fiind cartea de vizită a ţării. Dar aceştia nu ştiu să 

facă diferenţa între folclorul de calitate şi elementele de kitsch, respectiv 

falsurile promovate. Aceştia au tendinţa de a lua ca atare ceea ce li se prezintă, 

putând percepe eronat istoria şi tradiţiile neamului nostru.  



 

În acest context, Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL USV, prin intermediul 

Ansamblului Artistic Studenţesc ARCANUL USV, reacţionează la criza 

modelelor culturale prin afirmarea specificului naţional şi a patrimoniului 

cultural regional şi naţional, printr-un repertoriu bogat şi variat, care cuprinde 

principalele zone etno-folclorice ale ţării. 

În Portugalia vom deplasa 21 artişti (solişti vocali, dansatori, instrumentist), 2 

meşteri populari, costume populare, instrumente muzicale, 2 corturi 

expoziţionale, standuri de prezentare,  creaţii populare româneşti, unelte 

specifice şi recuzită diversă. Obiectivele specifice ale proiectului sunt 

următoarele: 

- punerea în valoare a 12 melodii şi 6 suite de dansuri din patrimoniul 

imaterial al României; 

- promovarea şi valorificarea artei tradiţionale autentice în spaţiul turistic al 

regiunii Algarve din Portugalia, inclusiv prin demonstraţii live; 

- informarea, conştientizarea şi formarea unei politici favorabile în rândul 

publicului străin faţă de valoarea folclorului şi tradiţiilor româneşti. 

Pentru informaţii suplimentare persoana de contact este dr.ing. Sorin 

POHOAŢĂ – coordonator proiect, telefon 0745992022, e-mail: 

sorinp@eed.usv.ro. 
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