
 
 
         
 

 
 
 
 
 

Aniversarea a 150 de ani de la Unificarea Italiei 

 
 
 

Program 
 

    realizat in colaborare cu 



 
 

 
 
 
 

Muzică 
 

 
 

1. Viva Verdi. Concert susţinut de soliştii Teatrului San Carlo din Napoli – 9 aprilie 2011 
Locul: Ateneul Roman (Bucureşti) 
 
Sub bagheta dirijorului român Ilie Ionescu, soliştii Teatrului San Carlo din Napoli, cu o carieră 
de peste 25 de ani, vor susţine un concert dedicat integral lui Giuseppe Verdi şi rolului pe care 
acesta l-a avut în Risorgimento. Repertoriul pregătit va propune publicului ariile cele mai 
cunoscute ale celebrului compozitor italian, dar va dezvălui şi unele fragmente muzicale care nu 
au mai fost interpretate până acum în România. 
 
 
2. O întâlnire jazz: Gino Paoli, Flavio Boltro, Danilo Rea, Rosario Bonaccorso, Roberto 
Gatto – 26 mai 2011 
Locul: Arcub (Bucureşti) 
 
Unul dintre cei mai mari poeţi şi cantautori italieni întâlneşte câţiva dintre cei mai buni 
interpreţi italieni de jazz, într-o seară inedită pentru publicul român, dând viaţă unui cvintet de 
jazz format din: Gino Paoli (voce), Flavio Boltro (trompetă), Danilo Rea (pian), Rosario 
Bonaccorso (contrabas) şi Roberto Gatto (baterie). În program, melodii de Gino Paoli, re-
elaborate în stil jazz, precum şi piese noi. O întâlnire între două limbaje muzicale diferite, care s-
a bucurat de succes în Italia şi se va concretiza într-o nouă apariţie pe piaţa discografică. 



 
 

 
 
 
 
 

3. Concert susţinut de Orchestra „Solisti Veneti” – 25 iunie 2011 
Locul: Ateneul Român (Bucureşti) 
 
Cu 5000 de concerte în peste 80 de ţări, „Solisti Veneti” sunt una dintre orchestrele de cameră 
cele mai populare la nivel mondial. Cu ocazia aniversării Unificării Italiei, Orchestra, dirijată de 
renumitul maestru Claudio Scimone, va propune publicului român un repertoriu muzical de 
înalt nivel. De la Vivaldi la Verdi, de la Pergolesi la Puccini, muzica italiană va fi încă o dată 
protagonista absolută. 
 
 
4. Seară dedicată Unificării Italiei în cadrul Festivalul Internaţional de Muzică „George 
Enescu” – 21 septembrie 2011 
Locul: Sala Palatului (Bucureşti) 
 
Împlinirea a 150 de ani de la Unificarea Italiei va fi sărbătorită şi în cadrul renumitului Festival, 
care de desfăşoară la Bucureşti din doi în doi ani, cu un concert susţinut de Orchestra Simfonică 
a Academiei Santa Cecilia, sub bagheta dirijorului Antonio Pappano. Un eveniment care, cu 
siguranţă, va aduce aniversarea italiană în centrul atenţiei publicului larg din România. 
 

 



 
 
 
 

 
 

Mari Evenimente 
 

 
 

5. Realizarea unui plic şi a unui timbru dedicat Unificării Italiei. Eveniment de lansare cu 
participarea Orchestrei Simfonice din Braşov – 16 martie 2011 
Locul: Reşedinţa Ambasadorului Italiei 
 
Cu ocazia zilei Unificării Italiei, va fi lansat pe piaţa românească un plic cu timbru virtual 
dedicat acestui eveniment. Realizat şi distribuit graţie colaborării cu Societatea Romfilatelia, 
materialul va fi prezentat presei în cadrul unei conferinţe în data de 16 martie. În aceeaşi seară, 
un public selecţionat va avea posibilitatea de a participa la un eveniment exclusiv, în cadrul 
căruia vor fi prezentate primele exemplare ale materialului filatelic. Prezentarea va fi precedată 
de un concert de muzică clasică italiană susţinut de Orchestra „Castelanii” din Braşov. 
 
 
6. Ceremonia solemnă dedicată zilei Unificării Italiei – 17 martie 2011 
Pentru a sărbători ziua în care a fost proclamată Unificarea Italiei, Ambasada va organiza o 
ceremonie solemnă în faţa statuii lui Giuseppe Garibaldi, amplasată într-una din zonele cele mai 
elegante din Bucureşti. Evenimentul se va desfăşura în prezenţa unor personalităţi ale 
administraţiei capitalei. Invitat de excepţie: Primarul Bucureştiului. Pentru acest eveniment, 
statuia lui Garibaldi va fi restaurată şi redată oraşului în splendoarea sa originală. 
 
 
7. Festivalul Italian – mai-iunie 2011 
Ajuns la cea de-a treia ediţie, Festivalul italian propune o serie de evenimente cu caracter 
economic, social şi cultural care au scopul de a face cunoscute românilor produsele „Made in 
Italy” şi cultura italiană. Festivalul va avea ca moment culminant recepţia organizată cu ocazia 
Zilei Naţionale a Italiei, 2 iunie. În colaborare cu ICE, vor avea loc evenimente de promovare a 
produselor „Made in Italy” în România, la care vor participa operatori economici şi distribuitori 
italieni şi români. 



 
 

  
 
 
 
 
 

8. Spectacol susţinut de Gruppo Storico e Sbandieratori di Castiglion Fiorentino - Arezzo – 1-
2 iunie 2011 
Antica artă a jocului cu steaguri îşi are originea în secolul al XII-lea, când evenimentele 
importante se sărbătoreau prin exerciţii dificile şi de acrobaţie cu steaguri. Astăzi, ca şi atunci, 
pentru a sărbători Ziua Republicii Italiene şi împlinirea a 150 de ani de la Unificarea Italiei, unii 
dintre cei mai pricepuţi sbandieratori italieni vor prezenta un spectacol fascinant, tipic italienesc. 
 
 
9. Participarea Italiei, în calitate de invitat de onoare, la Târgul Internaţional de Carte 
„Gaudeamus”din Bucureşti – noiembrie 2011 
După succesul ediţiei din 2010, Italia va fi, în mod oficial, invitat de onoare la cel mai important 
salon de carte din România. Evenimente, simpozioane, standuri cu cărţi, expoziţii şi invitaţi de 
excepţie vor face ca Italia să fie protagonista ediţiei din 2011 a Târgului „Gaudeamus”. O 
recunoaştere importantă atribuită Italiei şi strânselor relaţii culturale italo-române. 

 
 
                                                                



 
 
 
 
 
 

 
 

Conferinţe 
 

 
 

10. Italia şi România către Unitatea Naţională. Simpozion de studii cu ocazia împlinirii a 150 
de ani de la Unificarea Italiei – 15-16 iunie 2011 
Locul: Universitatea Bucureşti  
 
Simpozionul de la Bucureşti, organizat împreună cu Asociaţia Italiană de Studii din Europa de 
Sud-Est şi cu Centrul Româno-Italian de Studii Istorice, îşi propune să analizeze numeroasele 
puncte de contact între Risorgimento din Italia şi cel din România. Istorici şi experţi italieni şi 
români vor lua cuvântul pentru a discuta despre felul în care destinele Italiei şi României, deja 
unite prin legături istorico-culturale profunde, s-au împletit în mod indisolubil de-a lungul 
secolului al XIX-lea. 
 
 
11. Conferinţă cu tema „Timişoara – scena internaţionalizării firmelor italiene” 
Locul: Timişoara 
 
Timişoara: un oraş devenit deja simbolul unui model de dezvoltare economică exogen, tipic 
italian. După căderea comunismului, mii de firme mici şi mijlocii din nord-estul Italiei au 
investit la Timişoara, contribuind la bunăstare, creare de locuri de muncă şi dezvoltare. Pornind 
de acolo, modelul avea să fie aplicat în alte zone ale României şi în alte ţări din Balcani. 
Simpozionul, care se va desfăşura la Timişoara, îşi propune să reparcurgă istoria acestui boom 
economic şi să analizeze perspectivele de dezvoltare în anii următori. 

       
  
                                                            



 
 
 
 

 
Expoziţii, filme şi teatru 

 
 
 

12. Expoziţie de fotografie „Passato Prossimo” („Perfectul compus”), realizată de fotograful 
Michele Bressan, în cadrul proiectului „Bienala de la Veneţia: Pavilionul Italia în Lume” – 4 iunie 
– 4 iulie 2011 
Locul: Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso” (Bucureşti) şi Bienala de la Veneţia (Veneţia) 
 
Seria fotografică „passato prossimo” este „jurnalul vizual al unui străin care, cu timpul, s-a 
mimetizat, devenind un insider”. Toate imaginile sunt realizate la Bucureşti în perioada 2007-
2010 şi pun accentul pe un sentiment de atemporalitate ce face momentul realizării fotografiei 
aproape improbabil: astfel, estetica imaginilor pare să îndepărteze „declanşarea” de „zilele 
noastre”. 
 
 
13. Serie de filme italiene despre Risorgimento –  aprilie 2011 
Locul: Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso”, Bucureşti 
 
Seria de filme parcurge etapele unei perioade cruciale din istoria Italiei, prin intermediul 
operelor memorabile ale unor mari maeştri ai cinematografiei, de la Rossellini la Taviani, de la 
Soldati la Vancini. 
Un traseu marcat de proiecte politice şi utopii sociale, de iluzii şi deziluzii, de bucurii şi drame 
individuale şi colective, care a rămas imprimat şi este încă viu în memoria şi în conştiinţa 
italienilor. Printre titlurile propuse se regăsesc şi două filme mute, recent restaurate: „La presa 
di Roma” („Cucerirea Romei”) şi „Il piccolo garibaldino” („Micul garibaldin”). 
 
 
14. Expoziţie „Măiestria italiană între trecut, prezent şi viitor”. Restaurarea: metodele şi 
instrumentele unei domeniu de excelenţă al Italiei între artă, ştiinţă şi tehnologie – octombrie 
2011 
Locul: Bucureşti, locaţie în curs de stabilire  
 
Restaurarea a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi, de atunci, Italia s-a aflat mereu în 
avangardă în ceea ce priveşte elaborarea teoriei, legilor de conservare şi, mai ales, a tehnicilor de 
intervenţie adecvate diferitelor tipologii: pictură, sculptură, arhitectură şi arte minore. 
Expoziţia prezintă modul în care această disciplină a devenit un domeniu de excelenţă al Italiei 
şi va fi completată de organizarea unor „şantiere în aer liber”, utile pentru a ilustra direct 
restaurarea şi metodologiile sale. 

 


