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                  Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J. Mureş nr. …./…………… 2019 

 

 

Activităţile culturale şi sociale de interes public judeţean organizate, 

desfăşurate şi finanţate de Consiliul Judeţean Mureş în anul 2019 

  

87. Proiectul ”Atelierul de cercetare privind noile forme performative - PATRICE 

PAVIS” 

 

Proiectul ”Atelierul de cercetare privind noile forme performative - PATRICE PAVIS”, 

desfășurat de  Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia al Universității de Arte din 

Târgu Mureș, la Târgu Mureș, în perioada 13-15 noiembrie, presupune un atelier de 

cercetări pe durata a trei zile, și este condus de către reputatul teatrolog Patrice 

Pavis, unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai teatrului contemporan, care şi-a 

axat studiile și cercetările îndeosebi asupra semioticii și analizei spectacolului teatral. 

 

Atelierele se vor solda cu un seminar având ca tematică traducerea unor texte de 

teatru/piese de teatru sau ale unor lucrări teoretice specifice, workshop-uri de analiză 

a textului performativ dramatic și o masă rotundă pentru analiza câtorva texte 

teoretice recente ale lui Patrice Pavis. Reputatul teatrolog va aborda cele mai 

importante tendințe și problematici ale teatrului contemporan, modalitățile de 

receptare ale spectacolului teatral și alte tehnici de predare și oferire a mesajului, un 

proiect îndrăzneț care va avea un ecou pozitiv nu numai pentru lumea teatrologiei din 

țară dar și pentru cea europeană.  

             

Organizatorii vor selecționa 30-35 persoane, cercetători având titlul de doctori sau 

statutul de doctoranzi, care vor dialoga cu Patrice Pavis pe temele anunțate. Printre 

numele de anvergură în domeniu, se numără: Barberis Isabelle, Boito Sofia, Cleren 

Marie, Navrotskaya Ana, Sepsi Eniko, Zaggia Nicolo și alți reputați teatrologi. 

 

Organizator: Universitatea de Arte din Târgu Mureș, nr.26091/11.10.2019 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 13-15 noiembrie  2019 

  

88. Conferința națională ”30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989: 

perspective istorice” 

Evenimentul propus va fi organizat la Târgu Mureș, în data de 6 decembrie, de către 

Academia Română, Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe 

Şincai" și are ca temă Istoria comunismului - realitatea comunistă care nu a putut fi 

cunoscută în întregime (dimensiunea criminală a totalitarismului comunist). Publicarea 

Cărtii negre a comunismului, din 1997, a oferit pentru prima data într-un  
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cadru strict istoric o prezentare recurenta a terorii, mijloc obișnuit de guvernare. 

Căderea comunismului în țările din Est a produs, potrivit lui Stephane Courtois, o 

adevărată revoluție în cunoașterea istoriei regimurilor comuniste care s-a lăsat mult 

așteptată, în România, având în vedere că organizația comunistă a rămas la putere 

până în anul 1996. Insă, dupa 45 de ani de comunism, de manipulări și dezinformare, în 

cursul cărora au fost negate masacre, oamenii din fostele țări comuniste se considerau 

îndreptățiți să cunoască adevărul. S-a așteptat mult de la deschiderea arhivelor, 

considerându-se ca ele "nu mint", "arhivele demonstrează", dar s-a constatat, în timp, 

că arhivele nu sunt în sine surse ale adevărului, iar specialiștii care au analizat cu simț 

critic, au verificat, comparat, și nu numai, și au constatat și anumite inadvertențe. Din 

punct de vedere al experiențelor istoriei locale și regionale se consideră că se pot 

completa anumite elemente care pot aduce informații importante la înțelegerea 

comunismului românesc, întregind o imagine de ansamblu asupra secolului ideologiilor.  

Concret, conferința va reuni specialiști în istoria totalitarismului, din țară și din 

străinătate, având ca scop reconstituirea fenomenului istoric al regimului comunist, 

particularitățile sale la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est, specificul comunismului 

în faza sa finală, pe fondul revigorării naționalismului, și manifestările sale la nivel 

local, în fosta Regiune Autonoma Maghiară și în actualul județ Mureș. 

 
Organizator: Academia Română – Filiala Cluj Napoca – Institutul de Cercetări Socio-

umane ”Gheorghe Șincai”, nr.25020/02.10.2019 

Locaţie: Târgu Mureș 

Data: 6 decembrie 2019 

 


