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Obiective

Prin această analiză se urmăreşte conturarea unei imagini de ansamblu cu privire la Cine? Ce ? Cum ? Când ? 
organizează evenimente/proiecte culturale în Bucureşti. Mai exact, este analizată oferta culturală din Bucureşti, 
pentru anul 2009, în termeni de număr şi compoziţie a evenimentelor culturale desfăşurate. În particular, 
atenţia se concentrează asupra activităţii culturale desfăşurate în 2009 de societatea civilă, reprezentată prin 
asociaţii sau fundaţii, cu scopul realizării unui profil al evenimentelor organizate. 

Contextul studiului

În Europa (dar nu numai), analiza în termeni de dimensiune şi compoziţie a ofertei culturale disponibile într-un 
centru urban este utilizată, în principal, în două domenii de interes public. 
dddPe de o parte, este vorba despre îmbunătăţirea accesului la cultură al grupurilor sociale ce prezintă un consum 
cultural redus (Inkei, 2010). În acest sens, au fost elaborate metode de măsurare a accesului la cultură ce s-au 
axat fie pe măsurarea ofertei culturale disponibile (numărul evenimentelor, numărul de locuri disponibile, 
nivelul preţurilor etc), fie pe măsurarea gradului de accesare a ofertei culturale (numărul de spectatori, numărul 
de bilete vândute etc). Totodată, măsurile statistice sunt completate cu date de sondaj care furnizează profilul 
social al celor care nu accesează evenimentele culturale.    
dddCunoaşterea dimensiunii şi compoziţiei evenimentelor culturale este o etapă esenţială în procesul de 
înţelegere a cauzelor pentru care anumite grupuri nu accesează evenimentele culturale. Astfel de studii pot 
puncta obstacole financiare, probleme legate de amplasare, obstacole fizice (spre exemplu pentru persoanele 
cu dizabilităţi), o diversitate scăzută a tipurilor de evenimente etc. Plecând de la astfel de constatări, dar luând 
în calcul şi alte tipuri de informaţii, pot fi elaborate programe care să faciliteze accesul la cultură al grupurilor 
absente din viaţa culturală a unui oraş. 
dddAl doilea domeniu în cadrul căruia analiza ofertei culturale este utilizată cuprinde practicile de tip 
„marketing urban” (city marketing). 
dddÎn prezent, autorităţile locale din tot mai multe oraşe ale lumii utilizează evenimentele culturale ca strategie 
de îmbunătăţire a imaginii localităţii, de stimulare a dezvoltării urbane, de atragere a turiştilor şi investitorilor 
(Richards şi Wilson, 2004). Strategia de creare/îmbunătăţire a imaginii unui oraş prin investiţii în evenimente 
culturale este justificată din multe puncte de vedere. Pe de o parte, strategiile de marketing urban bazate pe 
valorificarea unor elemente de infrastructură fizică sunt, în unele situaţii, dificil de pus în practică (de exemplu, 
crearea/restaurarea respectivelor elemente presupune importante resurse materiale şi de timp) (Paddison, 
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1993). Pe de altă parte, evenimentele culturale (şi în special cele de mare amploare) pot diferenţia spaţii 
(utilizând mai puţine resurse), sunt ocazii de a crea mărci locale, atrag atenţia media şi pot convinge turiştii să 
revină (Richards şi Wilson, 2004). Rezumând, oraşele concurează la nivel regional pentru obţinerea statutului 
de destinaţie culturală, poziţie ce atrage după sine o serie importantă de beneficii.
dddAutorităţile din centrele urbane deţinătoare ale statutului de destinaţie culturală evaluează constant piaţa 
evenimentelor culturale. Un exemplu în acest sens este Departamentul de Administrare a Culturii din Stockholm 
(Stockholm Culture Administration) care, pe baza informaţiilor primite de la diferitele instituţii culturale 
publice sau independente, publică anual un raport cuprinzând statistici ale activităţilor culturale desfăşurate în 
decursul anului precedent1. În plus faţă de analiza întreprinsă de CCCDC, raportul suedez cuprinde o secţiune 
(ce variează tematic anual) de aprecieri privind evoluţia culturală făcute de cei mai vizibili actori culturali 
independenţi. Pe de altă parte, evaluarea statistică suedeză nu cuprinde deloc sectorul activităţilor culturale 
desfăşurate fără suport public, dar care contribuie decisiv la viaţa culturală locală -aspect atins însă în analiza 
CCCDC.  
dddUn alt exemplu este Departamentul de Producţie Culturală din Veneţia (Department of Cultural Production 
of the City of Venice) care în 2010 a publicat a şaptea ediţie a raportului anual  (realizat în colaborare cu două 
fundaţii locale) privind statisticile evenimentelor culturale desfăşurate în oraş. Raportul este definit drept un 
mijloc prin care se asigură continuitatea informării cu privire la evenimentele organizate şi un instrument 
de înţelegere şi administrare a sectorului cultural util pentru cei ce se ocupă de promovarea oraşului. Datele 
utilizate în analiză au fost obţinute cu ajutorul portalului de ştiri culturale „Agenda Venezia” (administrat de 
„Fondazione di Venezia” cu sprijinul municipalităţii). 

dddÎn acest context, CCCDC a realizat o analiză a evenimentelor/proiectelor culturale desfăşurate în Bucureşti 
în anul 2009, studiul înscriindu-se în aria celor amintite cu titlu de exemplu. Obiectivele studiului au ţinut de:
d•didentificarea, la nivelul anului 2009, a principalelor categorii de organizatori de evenimente/proiecte 
culturale din Bucureşti;
d•didentificarea, la nivelul anului 2009, a principalelor tipuri de evenimente/proiecte culturale desfăşurate în 
Bucureşti;
d•danaliza evenimentelor/proiectelor culturale prin prisma unor elemente de conţinut: domeniul cultural, 
spaţiul de desfăşurare sau perioada de desfăşurare;
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1. Precizări metodologice

Datele folosite în analiză au fost obţinute din arhiva 7SERI, dar şi pe baza resurselor online ale anumitor 
instituţii culturale. Astfel, în analiză au fost incluse 276 evenimente derulate în Bucureşti (dintre care 28 au fost 
realizate de asociaţii sau fundaţii) în decursul anului 20093. 
dddE important de precizat că rezultatele analizelor trebuie citite fără a se pierde din vedere   faptul că selecţia 
evenimentelor a fost realizată în funcţie de informaţiile disponibile (în arhiva 7SERI sau în cele online). În 
cazul realizării profilului activităţii sectorului O.N.G.-urilor, rezultatele analizei numărului relativ mic de eve-
nimente numărate vor fi prezentate numai sub forma valorilor absolute (numărul exact de evenimente şi nu 
ponderea acestora). Ţinând cont de acestea, descrierea ofertei culturale nu este una exhaustivă, însă poate servi 
ca un prim reper într-o încercare de înţelegere a acestui sector sau chiar în eventuale acţiuni de poziţionare pe 
scena culturală. 
dddDescrierea ofertei culturale, generală sau specifică mediului asociaţiilor, abordează următoarele dimen-
siuni: tipul evenimentelor desfăşurate, domeniul cultural în care acestea se înscriu, spaţiul de desfăşurare şi 
intervalul temporal în care au fost realizate.

dddTipul evenimentelor a fost stabilit folosind drept criteriu conţinutul activităţilor presupuse de respectivele 
evenimente. Au rezultat următoarele categorii: 
d•dconcerte, spectacole sau proiecţii;
d•dfestivaluri sau târguri;
d•ddezbateri şi activităţi educaţionale;
d•dexpoziţii;
d•dpublicaţii (activităţi asociate acestora, precum lansările, întâlnirile cu publicul etc)
d•dconcursuri de finanţare;
d•devenimente mixte (combină activităţi din cel puţin două categorii de mai sus);

dddAnaliza în funcţie de domeniul cultural a presupus o clasificare a datelor în funcţie de forma de exprimare 
culturală adoptată în cadrul activităţilor presupuse de evenimentele analizate. Astfel, s-a lucrat cu următoarele 
categorii:
dodmuzică;
dodarte vizuale;
dodartele spectacolului (precum teatrul, dansul, opera);
dodcultura scrisă;
dodfilmul;
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dodarhitectură şi urbanism;
dodevenimente interdisciplinare (combină activităţi din cel puţin două domenii culturale menţionate mai sus);

dddÎn ceea ce priveşte spaţiul de desfăşurare, două aspecte au fost avute în vedere. Pe de o parte, s-a urmărit 
dacă evenimentele au avut loc în spaţii deschise (outdoor), închise (indoor) sau în ambele tipuri de locuri. 
Totodată, analiza a fost detaliată pentru identificarea exactă a spaţiilor de amplasare a evenimentelor culturale. 
În acest sens, categoriile rezultate au acoperit deopotrivă spaţiile convenţionale (bibliotecile, institutele cul-
turale, instituţiile de învăţământ, muzeele, galeriile etc) şi spaţiile alternative (baruri, cluburi, cafenele). 
dddAnaliza evenimentelor în funcţie de intervalul temporal a presupus o clasificare a activităţilor culturale 
pe baza perioadei din an (anotimpul) în care acestea au avut loc.  

2. Descrierea de ansamblu a ofertei culturale şi profilul activităţii O.N.G.-urilor

2.1. Tipologia evenimentelor

Referitor la situaţia generală întâlnită la nivelul capitalei, în anul 2009 au predominat evenimentele de tipul 
concertelor, spectacolelor sau proiecţiilor de filme (135 de evenimente reprezentând 49% din totalul avut în 
vedere) urmate de festivaluri şi târguri (42 de evenimente sau aproximativ 15%).  
dddEvenimentele culturale interactive de tipul dezbaterilor şi activităţilor educaţionale au fost o prezenţă 
importantă în peisajul cultural bucureştean din 2009, acestea ocupând a treia poziţie (29 de evenimente, 11%). 
Expoziţiile au fost într-un număr apropiat (27, adică 10%)
dddDeşi într-un număr mai redus, nu au lipsit nici evenimentele mixte (15 evenimente, 5%) care au presupus 
combinarea a cel puţin două dintre tipurile de evenimente menţionate anterior (ex.: desfăşurarea unor concerte 
sau spectacole în cadrul unor târguri meşteşugăreşti).
dddÎn cazul O.N.G.-urilor, datele disponibile sugerează, de asemnea, că evenimentele din categoria concer-
telor, spectacolelor sau proiecţiilor, precum şi cele din categoria festivalurilor sau târgurilor au fost cele mai 
întâlnite activităţi organizate. Cu alte cuvinte, se regăseşte aceeaşi distribuţie ca în cazul situaţiei generale. 
Astfel, în cadrul fiecărei categorii au fost întâlnite 12 evenimente. Anumite tipuri de evenimente (expoziţiile, 
publicaţiile şi concursurile de finanţare) nu se regăsesc în datele analizate, însă acest lucru nu trebuie înţeles 
ca o absenţă a acestor activităţi din agenda asociaţiilor. Este vorba mai degrabă de o consecinţă a numărului 
relativ mic de evenimente incluse în analiză.
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Graficul 1–Distribuţia evenimentelor/proiectelor culturale în Bucureşti (la nivel general şi cele organizate de 
ONG-uri) /
Graph 1-The distribution of cultural events/projects in Bucharest (all events and those organised by NGOs)

* combină cel puţin două din celelalte categorii/combine at least two of the other categories
Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / 
Data source: 7Seri archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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Harta 1. Bucureşti - amplasarea evenimentelor culturale în funcţie de tipul evenimentelor / 
Map 1. Bucharest - the location of cultural events by type
Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / 
Data source: 7Seri archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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Harta 2. Bucureşti - amplasarea evenimentelor culturale în funcţie de tipul evenimentelor. Detaliu zona 
centrală / Map 2. Bucharest - the location of cultural events by type. Detail of the central area
Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / Data source: 7Seri 
archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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2.2. Domeniul cultural

În privinţa ariei de activitate culturală în care s-au desfăşurat evenimentele/proiectele din oraşul Bucureşti 
în  anul 2009, evenimentele muzicale sunt cele mai des întâlnite (102 - 37%), fiind urmate de cele aparţinând 
artelor vizuale (35 - 13%). 
dddEvenimentele muzicale abordează stiluri foarte diferite: de la muzică folclorică, la muzică clasică sau 
electronică. Multe dintre acestea presupun combinarea mai multor stiluri muzicale – jazz-ul, muzica folk, pop-
ul şi rock-ul sunt „ingredientele” cel mai adesea alăturate. În plus, au existat şi evenimente care au abordat 
stiluri muzicale mai puţin comune, cum ar fi muzica japoneză sau muzica de fanfară.
dddArtele vizuale au fost reprezentate în cadrul acestor evenimente în principal prin expoziţii de fotografie (13 
evenimente) şi pictură (7 evenimente). Mult mai rar sunt întâlnite evenimentele din aria artei digitale, gravurii 
sau artei decorative. 
dddEvenimentele ce ţin de artele spectacolui şi cele interdisciplinare au o pondere apropiată (32 şi 31 de 
cazuri). În categoria artelor spectacolului au fost incluse activităţile din domeniul teatrului şi dansului, dar şi 
operei sau circului, acestea din urmă fiind adresate în mod special copiilor. Caracterul de interdisciplinaritate 
se referă în cazul de faţă la combinarea de activităţi din mai mult de două domenii culturale într-un singur 
eveniment. Evenimentele interdisciplinare integrează în special dansul, muzica şi teatrul (fie că este vorba 
de muzică clasică şi dans contemporan sau de teatru, muzică şi dans pentru copii). În plus, în cadrul acestor 
evenimente sunt reprezentate domenii artistice mai puţin sau deloc întâlnite în evenimentele axate pe o singură 
disciplină, cum ar fi arta meşteşugărească, arhitectura şi urbanismul, literatura (prin târguri de carte nouă 
şi veche), fotografia, proiecţiile multimedia, arta culinară tradiţională, moda sau chiar expoziţiile/târgurile 
anticariat. 
dddDomeniul cultural cel mai slab reprezentat în cadrul diferitelor evenimente este, pentru anul 2009, cel al 
arhitecturii şi urbanismului. 
dddReferitor la evenimentele asociaţiilor sau fundaţiilor trebuie spus că muzica este domeniul în care se 
înscriu cele mai multe dintre aceste evenimente (12), situaţie asemănătoare cu cea generală. Evenimentele 
interdisciplinare şi cele ce ţin de artele spectacolului au avut prezenţe asemănătoare (6, respectiv 5 cazuri). 
Precum în cazul absenţei anumitor tipuri de evenimente din analiza activităţii O.N.G.-urilor, nici artele vizuale 
nu s-au numărat printre domeniile reprezentate în baza de date, explicaţia fiind aceeaşi şi în cazul de faţă.  
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Graficul 2 – Distribuţia evenimentelor în funcţie de domeniul cultural în care se încadrează, (la nivel general 
şi cele organizate de ONG-uri) / Graph 2–The distribution of cultural events based on the cultural domain 
(all events  and those organised by NGOs)

* teatru, dans, operă/theater, dance, opera
Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / 
Data source: 7Seri archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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Harta 3. Bucureşti - amplasarea evenimentelor în funcţie de domeniul cultural / Map 3. Bucharest – the location 
of events based on the cultural domain
Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / Data source: 7Seri 
archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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Harta 4. Bucureşti - amplasarea evenimentelor în funcţie de domeniul cultural. Detaliu zona centrală / 
Map 4. Bucharest – the location of events based on the cultural domain. Detail of the central area
Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / 
Data source: 7Seri archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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2.3. Amplasarea evenimentelor

Majoritatea evenimentelor culturale din Bucureşti (211, adică 83%) au avut loc în spaţii închise, evenimentele 
în aer liber (parcuri, pieţe, zone pietonale, stadioane, străzi, etc.) fiind în număr de 38 (13%). Asemănător, 
O.N.G.-urilor din Bucureşti au preferat locaţiile indoor (19 cazuri) în defavoarea celor outdoor (5) sau a 
multilocaţiilor (1).

Graficul 3. Distribuţia evenimentelor în funcţie de amplasarea lor. (la nivel general şi cele organizate de 
ONG-uri) / Graph 3–The distribution of cultural events based on their location (all events and those organ-
ised by NGOs)

Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / 
Data source: 7Seri archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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dddPer totalul activităţii culturale din Bucureşti, în fruntea locaţiilor indoor se plasează spaţiile convenţionale 
pentru desfăşurarea evenimentelor, respectiv bibliotecile, institutele culturale şi instituţiile de învăţământ (94 
de evenimente, 37%). La distanţă considerabilă se situează utilizarea sălilor de spectacole (44) sau a teatrelor 
(20). Spaţiile alternative (baruri/cluburi/cafenele, edituri, gari, staţie metrou, hotel etc.) reprezintă locaţii care 
au găzduit un număr mai redus de evenimente4. 
dddTrebuie menţionat că evenimentele aparţinând domeniului artelor vizuale s-au desfăşurat în majoritatea 
cazurilor (24 din 35) în biblioteci, institute culturale şi instituţii de învăţământ. 
dddÎn ceea ce priveşte activitatea fundaţiilor sau asociaţiilor, pentru desfăşurarea celor mai multe dintre 
proiectele incluse în analiză au fost alese amplasări de tipul sălilor de spectacol (7), muzeelor, galeriilor ori 
palatelor (5). Mai puţin vizibile au fost evenimentele din spaţii alternative precum baruri, cluburi, cafenele.

Graficul 4. Distribuţia evenimentelor culturale în funcţie de spaţiul de desfăşurare. (la nivel general şi cele 
organizate de ONG-uri) / Graph 4–The distribution of cultural  events based on their venue (all events  and 
those organised by NGOs)

Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / 
Data source: 7Seri archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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Harta 5. Bucureşti - tipuri de amplasare pentru evenimentele culturale / 
Map 5. Bucharest – types of locations for cultural events
Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / 
Data source: 7Seri archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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Harta 6. Bucureşti - tipuri de amplasări pentru evenimentele culturale. Detaliu zona centrală / 
Map 6. Bucharest – types of locations for cultural events. Detail of the central area
Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / 
Data source: 7Seri archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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2.4. Distribuţia temporală a evenimentelor

Din punctul de vedere al perioadei de desfăşurare, din totalul evenimentelor din Bucureşti cele mai multe 
s-au desfăşurat primăvara (80), pe parcursul restului anotimpurilor desfăşurându-se un număr apropiat de 
evenimente: 58 în decursul iernii, 54 vara şi 53 toamna. Au existat însă şi 27 de evenimente/proiecte a căror 
desfăşurare temporală a cuprins mai multe perioade (anotimpuri).
dddSpre deosebire de cazul general al evenimentelor culturale bucureştene, activitatea fundaţiilor sau 
asociaţiilor a fost mult mai uniform distribuită de-a lungul anotimpurilor anului (au fost identificate câte şase 
evenimente pentru fiecare anotimp). 

 GRAFICUL 5. Distribuţia evenimentelor culturale în funcţie de anotimpul în care s-au desfăşurat. (la nivel 
general şi cele organizate de ONG-uri) / Graph 5 - Distribution of cultural events by season (all events and 
those organised by NGOs)

Sursa datelor: arhiva 7Seri, arhive online ale instituţiilor culturale. Prelucrări CCCDC / 
Data source: 7Seri archive, cultural institutions’online archives. Data processed by CCCDC
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3. Concluzii

dddPe baza datelor analizate, se poate sugera următorul profil al activităţilor culturale desfăşurate în Bucureşti 
în anul 2009:
d•dsunt întâlnite în special evenimente din aria concertelor, spectacolelor sau proiecţiilor de filme sau aria 
festivalurilor şi târgurilor;
d•dîn ceea ce priveşte domeniul cultural, evenimentele muzicale sunt cel mai des întâlnite, fiind urmate de cele 
aparţinând artelor vizuale;
d•dau avut loc în principal în spaţii închise;
d•ddintre spaţiile indoor, cele mai utilizate sunt: bibliotecile, institutele culturale şi instituţiile de învăţământ;
d•dcele mai multe evenimente s-au desfăşurat primăvara;

dddÎn ceea ce priveşte activitatea sectorului O.N.G.-urilor, se pot reţine următoarele concluzii:
d•dcuprinde mai degrabă evenimente din aria concertelor, spectacolelor, proiecţiilor, festivalurilor sau 
târgurilor;
d•dcuprinde mai degrabă evenimente muzicale; 
d•dsunt preferate spaţiile indoor de tipul sălilor de spectacol, muzeelor, galeriilor sau palatelor;
d•dsunt uniform distribuite de-a lungul anului;

4. Note

d1 Stockholm Culture Administration. Report on culture. Disponibil la http://www.kultur.stockholm.se/default.
asp?id=26180.  Accesat ultima oară pe 30 ianuarie 2011.
22 The Foundation of Venice, The Foundation Venice 2000 and the Department of Cultural Production of 
the City of Venice. The cultural production in Venice - the events, the producers and the users. 7th Edition. 
Disponibil la
http://www.myvenice.org/2009-record-of-cultural-events-in.html . Accesat ultima oară pe 30 ianuarie 2011.
33 Nu au fost incluse evenimentele desfăşurate în mod constant de anumiţi actori culturali (evenimente 
definitorii pentru activitatea lor instituţională). Spre exemplu, activitatea de proiecţie a filmelor desfăşurată 
zilnic de cinematografe nu a însemnat numărarea fiecărei proiecţii drept un eveniment cultural. Pe de altă 
parte, un festival de film a fost notat ca atare în baza de date.
34 Din graficul 4 se vede că au fost identificate în total 11 evenimente care s-au desfăşurat în baruri, cluburi 
sau cafenele. La fel ca în exemplul cinematografelor (vezi nota 1), trebuie menţionat că nu a fost numărată 
activitatea curentă a barurilor (ca de exemplu concertele organizate săptămânal în unele locaţii). 
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