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Cuvânt înainte 

Cartea Andreei Grecu – Evoluţii culturale. Istorii recente – arhivează 
experienţele acumulate în parcursul său de până acum, un bilanţ 
profesional de care cu toţii avem uneori nevoie pentru a putea privi 
lucrurile în perspectivă şi a organiza proiectele de viitor.

După cum ştim, una dintre metehnele timpului actual este 
viteza în care ne trăim viaţa. Împărţiţi în multe direcţii, încercăm 
să facem faţă proiectelor pe care le întreprindem, să răspundem la 
timp colaborărilor în care suntem implicaţi, să ne facem treburile 
cât putem mai bine. Cu toate acestea, de cele mai multe ori experi‑
enţele noastre nu rămân notate, puse în ordine şi accesibile, nu sunt 
transmise mai departe. Acest aspect are efecte negative nu numai la 
nivelul individului, ci şi în domeniile în care suntem activi, în cazul 
de faţă al scenei culturale, atâta timp cât uneori persoane (artişti 
sau manageri culturali) sau instituţii refac aceiaşi paşi, uneori fără 
să fie la curent, alteori fără să recunoască încercările asemănătoare 
anterioare.

Evoluţii culturale. Istorii recente aduce mărturie exact despre peri‑
oada în care autoarea şi‑a desfăşurat activitatea, începând cu sfâr‑
şitul anilor ’90, după ce şi‑a terminat studiile şi a devenit activă pe 
scena culturală. Cartea debutează cu o introducere în care se argu‑
mentează modul cum este structurată, tocmai pentru a fi un material 
cât mai accesibil pentru cei interesaţi să descopere mai multe despre 
schimbările de pe scena culturală românească din ultimii cincispre‑
zece ani. Urmează apoi capitolele care tratează, pe rând, dansul con‑
temporan, finanţările culturale, patrimoniul şi politicile culturale 



actuale – cu dezbaterile care gravitează în jurul lor, strategia cultu‑
rală şi creativă a Bucureştiului 2015–2020 şi se încheie cu o serie de 
concluzii.

Aşa cum spune şi Andreea Grecu, articolele, interviurile, stu‑
diile au o viaţă efemeră, însă puse cap la cap în ele se poate „citi” 
coerenţa sau de multe ori incoerenţa strategiilor culturale locale, 
care condiţionează acţiunile întreprinse de artişti, manageri cultu‑
rali, organizaţii sau instituţii din acest domeniu. Printre rândurile 
acestor materiale cu informaţii foarte concrete despre scena cultu‑
rală pot fi observate şi aceste aspecte limitative date de cadrul oferit 
de Ministerul Culturii, de autorităţile locale, de legislaţie şi decon‑
turi, care fac ca operatorii culturali să îşi direcţioneze cea mai mare 
parte din timp şi energie spre raportări, în loc ca pe primul loc să fie 
atingerea scopului şi a rezultatelor proiectului.

Cu o activitate intensă în acest domeniu, parcurgând paşii pro‑
fesionali de la coordonator de proiecte, manager al unei instituţii 
proaspăt înfiinţate în 2005 – Administraţia Fondului Cultural 
Naţional – cadru didactic universitar, manager cultural indepen‑
dent, Andreea Grecu dovedeşte tenacitate şi seriozitate în toate 
demersurile sale. Dar una dintre calităţile apreciate de colaboratorii 
săi şi de artişti, în special, este capacitatea ei de a aprecia şi înţelege 
actul artistic, fără a pune condiţionări, ci încercând să vină în spri‑
jinul acestora. Plină de curiozitate şi deschisă spre înţelegerea unor 
noi abordări artistice, Andreea Grecu încheie cartea sa într‑o notă 
matură, subliniind în concluzii intenţia de a selecta cu atenţie pro‑
iectele cărora le va acorda timp în viitor, tocmai pentru că în urma 
acestor ani de experienţă a realizat împlinirea şi starea de bine pe 
care ţi‑o pot da munca cu oameni pe care îi apreciezi şi credinţa în 
ceea ce faci.

Să îi urăm succes!

Aurora Király
Bucureşti, februarie 2016


