
 

www.viarumaniacultura.com 
 
 

 
 
 

 
Deschiderea Zilelor Culturii Spaniole, ediţia a IIa 

8-13 aprilie 2013 
 
 

Luni, 8 aprilie, Timişoara. Asociaţia Via Rumania Cultura oferă timişorenilor o săptămână întreagă de 
activităţi culturale menite să promoveze cultura şi obiceiurile spaniole, dar şi să lege o relaţie frumoasă între 
locuitorii celor două ţări.  

Zilele Culturii Spaniole, ediţia a II-a, reprezintă, de asemenea, un adevărat festival cu secţiuni precum 
film, pictură, literatură, muzică, jurnalism, gastronomie şi  dans.  

În perioada 8-13 aprilie, spanioli reputaţi în toate aceste domenii vin la invitaţia lui Jose Miguel Viñals 
să împartă cu timişorenii ceea ce i-a consacrat.  

Accesul este gratuit la toate manifestările, excepţie masterclass de flamenco cu Lucero Cárdenas și 
curs de gastronomie cu Sonia Cejuela. 

Iată doar câteva puncte din programul Zilelor Culturale Spaniole: 
 
Jurnaliştii şi studenţii la jurnalism, în special, şi toţi timişorenii interesanţi, în general, sunt invitaţi la o 

conferință despre imaginea României în Spania, condusă de jurnalistul Raúl Sánchez, corespondent pentru 
România a Agenţiei Naţionale de Presă Spania (EFE). 10 aprilie, ora 18.30, Sala Barocă a Muzeului de Artă 
Timișoara - Piața Unirii. Toți participanții sunt invitați apoi la o dezbatere pe aceeași temă în 11 aprilie, ora 
20:30 Cafeneaua D`Arc - Piața Unirii. 

Literatura va fi un domeniu de interes în cadrul ediţiei a II-a a Zilelor Culturale Spaniole. Doi reputaţi 
literaţi,  Maribel Alvarez şi Araceli Estevez, se vor întâlni cu publicul în cadrul unor cursuri de literatură, dar şi 
într-o dezbatere comună, alături de două personalităţi timişorene.  

O expoziție inedită de pictură se va face remarcată pe parcursul întregii săptămâni. Tablourile expuse 
sunt create prin ritm, muzică și nu în ultimul rând, flamenco. 

Dansul flamenco va atrage din nou publicul amator. Spectacol în aer liber şi cursuri de dans vor fi 
susţinute de renumita dansatoare Lucero Cárdenas căreia i se alătură muzicieni cu experiență: Julian Lorenzo,  
Alberto Perez și Juan Osaba, împreună formând conceptul Sinergias. 

Filmul spaniol va fi prezent prin proiecţiile a trei pelicule de succes ce au marcat lumea filmului 
spaniol, pelicula Rec, Los Amantes del circulo polar și Las treces rosas. 

Secrete din arta culinară spaniolă vor fi dezvaluite cu maiestre de Sonia Cajuela. 
Concursul național de traducere a poeziei spaniole – Via Rumania, continuă și anul acesta. Aflat la cea 

de-a treia ediție, acesta oferă caștigătorului o excursie de trei zile la Barcelona. 
 
Pentru detalii privind programul, consultaţi pagina de Internet a Zilelor Culturale Spaniole 

www.viarumaniacultura.com 
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Program 
REC 
- proiecție film (Spania 2007) 
8 aprilie / 19:00 / UVT - Aula Magna 
 
Sinergias 
- o expoziție de pictură altfel 
9 - 13 aprilie / Calpe Gallery 
vernisaj  9 aprilie / 18:30 
 
Los amantes del círculo polar 
- proiecție film (Spania, 1998) 
9 aprilie / 19:00 / UVT - Aula Magna 
 
Imaginea României în presa spaniolă 
- conferință cu Raúl Sánchez 
10 aprilie / 18:30 / Sala Barocă a Muzeului de Arte Timișoara 
 
Las 13 rosas 
- proiecție film (Spania 2007) 
10 aprilie / 19:00 / UVT – Aula Magna 
 
Micro povești 
- curs cu Araceli Esteves 
11 aprilie / 9:40 / Biblioteca Central Universitară Eugen Todoran 
 
Biografii feminie spaniole 
- curs cu Maribel Álvarez 
11 aprilie / 11:20 / Biblioteca Central Universitară Eugen Todoran 
 
 
Dans flamenco 
- curs practic de flamenco cu Lucero Cárdenas 
11 – 12 aprilie / 18:00 / Just Dance Timișoara & Ritmuri de Societate, Pestalozzi, Nr.20 / cost: 40 lei 
 
Gastronomie spaniola 
- curs de gătit rețete spaniole cu Sònia Cejuela 
11-12 aprilie / 18:00 / Restaurant Burgund / cost: 30 lei 
 
Evoluția literaturii, de la dictatură la democrație în România și Spania.   
Paralelism și diferențe. 
- dezbatere cu Maribel Álvarez și Araceli Esteves 
11 aprilie / 18:30 / Sala Barocă a Muzeului de Artă Timișoara 
 
De ce iubim România? 
- dezbatere publica cu Raúl Sánchez 
11 aprilie / 20:30 / Cafeneaua D`Arc 
 
Atelier de Micro povești 
- găzduit de Araceli Esteves 
13 aprilie / 13:00 / Cărturești Mercy 
 
Sinergias 
- flamenco in aer liber 
13 aprilie / 19:30 / Piața Uniri 


