
Monitorul de Suceava – 5 mai 2011 
Caravană cinematografică la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava va găzdui luni, 9 mai, şi marţi, 10 mai, o caravană 
cinematografică, eveniment sub egida Institutului Naţional de Investigare a Crimelor 
Comunismului. 

Institutul de Investigaţie a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a 
lansat în 2009 un proiect educaţional de analiză a fenomenului totalitar, a culturii şi civilizaţiei 
umane în timpul regimurilor opresive, prin intermediul cinematografiei. Manifestarea îşi 
propune colaborarea cu licee prestigioase din diferite oraşe ale ţării, în vederea unor proiecţii 
de filme, prezentate de către o persoană calificată din cadrul institutului. 

Coordonatorul proiectului este conf. dr. Angelo Mitchievici, directorul Departamentului 
“Ideologie şi Cultură” din IICCMER. Vizionările vor include două filme (româneşti şi / sau 
străine), care să reflecte o temă atractivă. Aceasta va reprezenta, de altfel, obiectul dezbaterii la 
care vor participa reprezentanţii IICCMER, invitaţii desemnaţi de institut şi publicul constituit 
din elevii şi profesorii de liceu. 

La Suceava vor fi vizionate filmele „La revedere, copii!” (r. Louis Malle, 1987) şi „Casa 
întunecată” (r. Wojciech Smarzowski, 2009). Vor lua cuvântul profesorul doctor Mircea A. 
Diaconu, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, şi lector doctorand Roxana Patraş, 
de la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. 

http://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2011-05-05/Caravana-cinematografica-la-
Colegiul-National-Petru-Rares-din-Suceava  

 
Radio Iaşi – 5 mai 2011 
Caravana cinematografica la Colegiul National "Petru Rares" din Suceava 

Colegiul National „Petru Rares” din Suceava va gazdui luni, 9 mai, si marti, 10 mai, o caravana 
cinematografica, eveniment sub egida Institutului National de Investigare a Crimelor 
Comunismului. 
 
Institutul de Investigatie a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a 
lansat in 2009 un proiect educational de analiza a fenomenului totalitar, a culturii si civilizatiei 
umane in timpul regimurilor opresive, prin intermediul cinematografiei. Manifestarea isi 
propune colaborarea cu licee prestigioase din diferite orase ale tarii, in vederea unor proiectii 
de filme, prezentate de catre o persoana calificata din cadrul institutului. 

Coordonatorul proiectului este conf. dr. Angelo Mitchievici, directorul Departamentului 
“Ideologie si Cultura” din IICCMER. Vizionarile vor include doua filme (romanesti si / sau 
straine), care sa reflecte o tema atractiva. Aceasta va reprezenta, de altfel, obiectul dezbaterii la 

http://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2011-05-05/Caravana-cinematografica-la-Colegiul-National-Petru-Rares-din-Suceava
http://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2011-05-05/Caravana-cinematografica-la-Colegiul-National-Petru-Rares-din-Suceava


care vor participa reprezentantii IICCMER, invitatii desemnati de institut si publicul constituit 
din elevii si profesorii de liceu. 

La Suceava vor fi vizionate filmele „La revedere, copii!” (r. Louis Malle, 1987) si „Casa 
intunecata” (r. Wojciech Smarzowski, 2009). Vor lua cuvantul profesorul doctor Mircea A. 
Diaconu, de la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, si lector doctorand Roxana Patras, 
de la Universitatea „Petre Andrei” din Iasi. 

http://portal.radioiasi.ro/caravana-cinematografica-la-colegiul-national-petru-rares-din-
suceava-a79837.html  

 
Kiss FM – 5 mai 2011 
Caravană cinematografică la Petru Rareş  

Rareş” din Suceava va găzdui luni, 9 mai, şi marţi, 10 mai, o caravană cinematografică, 
eveniment sub egida Institutului Naţional de Investigare a Crimelor Comunismului. 

Institutul de Investigaţie a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a 
lansat în 2009 un proiect educaţional de analiză a fenomenului totalitar, a culturii şi civilizaţiei 
umane în timpul regimurilor opresive, prin intermediul cinematografiei. Manifestarea îşi 
propune colaborarea cu licee prestigioase din diferite oraşe ale ţării, în vederea unor proiecţii 
de filme, prezentate de către o persoană calificată din cadrul institutului. 

Coordonatorul proiectului este conf. dr. Angelo Mitchievici, directorul Departamentului 
“Ideologie şi Cultură” din IICCMER. Vizionările vor include două filme (româneşti şi / sau 
străine), care să reflecte o temă atractivă. Aceasta va reprezenta, de altfel, obiectul dezbaterii la 
care vor participa reprezentanţii IICCMER, invitaţii desemnaţi de institut şi publicul constituit 
din elevii şi profesorii de liceu. 

La Suceava vor fi vizionate filmele „La revedere, copii!” (r. Louis Malle, 1987) şi „Casa 
întunecată” (r. Wojciech Smarzowski, 2009). Vor lua cuvântul profesorul doctor Mircea A. 
Diaconu, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, şi lector doctorand Roxana Patraş, 
de la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. 

http://kissfm.ro/blogs/suceava/2011/05/06/caravana-cinematografica-la-petru-rares/  

 
Ziua de Constanţa – 11 aprilie 2011 
Caravana Cinematografică a poposit la Constanţa 
 
Institutul de Investigaţie a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc(IICCMER) a 
lansat un proiect educaţional de analiză a fenomenului totalitar şi a culturii şi civilizaţiei în 
timpul regimurilor comuniste prin intermediul cinematografiei, proiect prin care îşi propune 

http://portal.radioiasi.ro/caravana-cinematografica-la-colegiul-national-petru-rares-din-suceava-a79837.html
http://portal.radioiasi.ro/caravana-cinematografica-la-colegiul-national-petru-rares-din-suceava-a79837.html
http://kissfm.ro/blogs/suceava/2011/05/06/caravana-cinematografica-la-petru-rares/


colaborarea cu licee prestigioase din diferite oraşe ale ţării în vederea unor proiecţii de filme, 
prezentate de către o persoană calificată din cadrul Institutului.  

Aceste vizionări vor include un film românesc şi un film străin care să reflecte o temă care 
ulterior va constitui obiect de dezbatere în cadrul unei mese rotunde între unul dintre profesorii 
de istorie ai liceului, reprezentantul IICCMER, invitaţii desemnaţi de Institut şi publicul constituit 
din elevii de liceu.  

Începând cu anul 2011, proiectul se va extinde şi la analiza celeilalte dimensiuni a fenomenului 
totalitar care a marcat istoria Europei în secolul XX, nazismul, şi în cadrul ei, a Holocaustului. În 
acest sens, o serie de filme ale unor regizori prestigioşi va constitui punctul de plecare pentru o 
dezbatere care ia în calcul mecanismul totalitar şi oferă posibilitatea de a reflecta asupra 
consecinţelor nazismului şi comunismului.  

Anul acesta caravana se desfăşoară în lunile martie, aprilie şi mai, pe parcursul a două zile, în 
următoarele oraşe din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj, Suceava, Constanţa, Sibiu.  

La Constanţa, gazdă va fi Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân" Constanţa. Evenimentul are loc 
astăzi şi mâine şi vor fi vizionate Cold Waves (2007), Alexandru Solomon şi „Good Bye Lenin!" 
(2003) de Wolfgang Becker . Vor lua cuvântul Lect.dr. Ileana Jitaru, Facultatea de Litere, 
Universitatea „Ovidius" Constanţa, Conf.dr. Sergiu Miculescu, Facultatea de Litere, 
Universitatea „Ovidius" Constanţa.  

http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/stiri-calde/caravana-cinematografica-a-poposit-la-
constanta-51860.html  
 
 
Jurnal de Constanţa – 11 aprilie 2011 
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, gazda Caravanei Cinematografice 
 

Constanţa este gazda unui eveniment cinematografic. Colegiul „Mircea cel Bătrân“ face parte 
dintre liceele prestigioase alese de Institutul de Investigaţie a Crimelor Comunismului şi 
Memoria Exilului Românesc (IICCMER) pentru a-şi promova proiectul educaţional de analiză a 
fenomenului totalitar şi a culturii şi civilizaţiei în timpul regimurilor comuniste prin intermediul 
cinematografiei. În cadrul acestui eveniment vor avea loc proiecţii de filme, prezentate de către 
o persoană calificată din cadrul institutului. Vizionările vor include un film românesc şi un film 
străin care să reflecte o temă ce ulterior va constitui obiect de dezbatere în cadrul unei mese 
rotunde între unul dintre profesorii de istorie ai liceului, reprezentantul IICCMER, invitaţii 
desemnaţi de institut şi publicul constituit din elevii de liceu. Anul acesta caravana a început în 
martie, în Bucureşti, şi se finaliza în mai, în Sibiu, pe parcursul a două zile, în locaţiile alese de 
organizatori. Printre oraşele alese se află şi Constanţa, celelalte fiind Bucureşti, Iaşi, Cluj, 
Suceava şi Sibiu. 

http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/stiri-calde/caravana-cinematografica-a-poposit-la-constanta-51860.html
http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/stiri-calde/caravana-cinematografica-a-poposit-la-constanta-51860.html


Proiecţii memorabile 

La Constanţa, gazdă va fi Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“. Evenimentul are loc luni şi marţi 
şi vor fi vizionate Cold Waves (2007), Alexandru Solomon şi „Good Bye Lenin!“ (2003) de 
Wolfgang Becker. Vor lua cuvântul lect. dr. Ileana Jitaru, Facultatea de Litere, Universitatea 
„Ovidius“ Constanţa, conf. dr. Sergiu Miculescu, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius“ 
Constanţa. 

Începând cu anul 2011, proiectul se va extinde şi la analiza celeilalte dimensiuni a fenomenului 
totalitar care a marcat istoria Europei în secolul XX, nazismul, şi în cadrul ei, a Holocaustului. În 
acest sens, o serie de filme ale unor regizori prestigioşi va constitui punctul de plecare pentru o 
dezbatere care ia în calcul mecanismul totalitar şi oferă posibilitatea de a reflecta asupra 
consecinţelor nazismului şi comunismului. 

http://www.jurnaldeconstantaonline.ro/2011/04/11/colegiul-national-%E2%80%9Emircea-cel-
batran%E2%80%9C-gazda-caravanei-cinematografice/  
 
 
Evenimentul zilei – 22 martie 2011 
Nazismul şi comunismul, disecate în licee 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a 
pornit din nou "Caravana Cinematografică" prin liceele din România, dezbaterea urmând să fie 
extinsă anul acesta, de la temele legate de mecanismul sistemului comunist spre cea de-a doua 
dimensiune a fenomenului totalitar în Europa secolului XX, nazismul, şi, în cadrul ei, a 
Holocaustului. 

De la oamenii care au întreţinut, pe calea undelor, sentimentul de libertate în anii iernii 
totalitare în România până la o cartografiere a cotidianului în limbajul tipic unei societăţi 
comuniste în Germania reunită după căderea Zidului Berlinului, de la germenii falimentului total 
al regimului comunist în Polonia până la documentări minuţioase privind progromul 
antievreiesc din 27 şi 29 iunie 1941, tot atâtea teme de discuţie vor fi prilejuite de filme precum 
"Călătoria lui Gruber", semnat de Radu Gabrea, "Hârtia va fi albastră" (2006), al lui Radu 
Muntean, sau "Cold Waves" (2007), al regizorului Alexandru Solomon, incluse în programul de 
anul acesta. 

Start cu "California Dreaming" şi "Katyn"  

Proiectul a debutat pe 8 martie, la Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai", din Cluj-Napoca, cu 
filmele "California dreaming (nesfârşit)" (2007 - Cristian Nemescu) şi "Katyn" (2007 - Andrzej 
Wajda). "Caravana Cinematografică" - o analiză prin intermediul cinematografiei a fenomenului 
totalitar şi a culturii şi civilizaţiei în timpul regimurilor comuniste - include dezbateri şi proiecţii 
de filme prezentate de persoane calificate din cadrul Institutului.  

http://www.jurnaldeconstantaonline.ro/2011/04/11/colegiul-national-%E2%80%9Emircea-cel-batran%E2%80%9C-gazda-caravanei-cinematografice/
http://www.jurnaldeconstantaonline.ro/2011/04/11/colegiul-national-%E2%80%9Emircea-cel-batran%E2%80%9C-gazda-caravanei-cinematografice/


Vizionările vor include un film românesc şi unul străin, ambele având o temă care ulterior va 
constitui obiect de dezbatere în cadrul unei mese rotunde, prilej de analiză a mecanismului 
totalitar şi de reflecţie asupra consecinţelor nazismului şi comunismului.  

Din Bucureşti spre Timişoara 

"«Caravana Cinematografică» se vrea un complement al manualului de «Istorie a comunismului 
din România», urmăreşte edificarea spiritului civic, a reflexului etic şi chestionarea cu 
instrumente moderne şi pe baza dialogului a unei părţi din istoria Europei şi a României.  
 
IICCMER va pune la dispoziţia liceului o serie de materiale şi instrumente de lucru, precum şi un 
set de filme care să poată fi vizionate ulterior", se arată într-un comunicat al iniţiatorilor acestui 
proiect. IICCMER colaborează în acest proiect cu câteva instituţii de prestigiu, precum Centrul 
CulturalAmerican, BritishCouncil, Institutul Francez, Institutul Polonez, Goethe-Institut, Centrul 
Ceh, Centrul Cultural Maghiar sau Institutul Cultural Bulgar, unde se va realiza o selecţie a 
filmelor raportată la istoria comunismului în Europa Centrală şi de Sud-Est. Această selecţie va 
intra în baza de date a fiecărui liceu, alături de o bibliografie cu informaţii suplimentare pentru 
elevii interesaţi. 

O a doua sesiune a acestui proiect se va desfăşura anul acesta, în lunile martie, aprilie şi mai, pe 
parcursul a două zile, în următoarele oraşe din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Constanţa, 
Sibiu, Craiova.  

ITINERAR  
 
Programul "Caravanei Cinematografice"  

 14, 15 martie - Colegiul Naţional din Iaşi/ Colegiul Naţional de Artă "Octav Băncilă": 
"Călătoria lui Gruber" (2009), Radu Gabrea; Valul (2008), Dennis Gansel;  

 21, 23 martie - Colegiul Naţional "Dante Aligheri" Bucureşti: "Hârtia va fi albastră" 
(2006), Radu Muntean; Prezintă Florin Barbu, critic de film; "Aleea Soarelui" (1999), 
Leander Haussmann; Prezintă prof. dr. Ioan Stanomir, Facultatea de Ştiinţe Politice;  

 4, 5 aprile - Colegiul Naţional "Octavian Goga", Sibiu: "A fost sau n-a fost" (2006), 
Corneliu Porumboiu; Prezintă lect. dr. Dragoş Varga, Universitatea "Lucian Blaga"; 
"Invers" ( 2009), Borys Lankosz. Prezintă lect. dr. Radu Vancu, Universitatea "Lucian 
Blaga" din Sibiu;  

 11,12 aprilie - Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Constanţa, Cold Waves (2007), 
Alexandru Solomon. Prezintă conf. dr. Sergiu Miculescu, Facultatea de Litere, 
Universitatea "Ovidius"; "Good Bye Lenin!" (2003), de Wolf gang Becker. Prezintă 
lect.dr. Ileana Jitaru, Facultatea de Litere, Universitatea "Ovidius".  

 9, 10 mai - Colegiul Naţional "Petru Rareş" Suceava. "La revedere, copii" (1987), Louis 
Malle. Prezintă lect. drd. Roxana Patras, Universitatea "Petre Andrei"; "Casa întunecată" 
(2009), Wojciech Smarzowski. Prezintă prof. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea 
"Ştefan cel Mare". 



http://www.evz.ro/detalii/stiri/nazismul-si-comunismul-disecate-in-licee-924240.html  

 

Ziarul Lumina – 12 martie 2011 
„Caravana cinematografică“ la Colegiul Naţional 

O nouă activitate în cadrul proiectului "Caravana cinematografică", iniţiat de Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Bucureşti, se va 
desfăşura luni, 14 martie, la Colegiul Naţional din Iaşi. Elevii şi cadrele didactice vor viziona 
filmul "Călătoria lui Gruber" (2009) în regia lui Radu Gabrea, la finalul peliculei fiind programată 
o sesiune de discuţii legate de memoria comunismului reflectată cinematografic, printre invitaţi 
numărându-se conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, directorul Departamentului de Ideologie şi 
Cultură în cadrul IICCMER, şi conf. univ. dr. Antonio Patraş de la Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi. 

http://www.ziarullumina.ro/articole;1542;1;53713;0;Caravana-cinematografica-la-Colegiul-
National.html  

Newsiasi – 16 martie 2011 
Caravana Cinematografica IICCMER, la Universitatea "Petre Andrei" 

Caravana Cinematografica a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria 
Exilului Romanesc (IICCMER) a ajuns marti la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi. In Aula 
universitatii, elevii Colegiului National si ai Colegiului National de Arta „Octav Bancila” din Iasi 
au vizionat productia germana ”Valul”, in regia lui Dennis Gansel. 

”Este un film care vi se adreseaza direct pentru ca personajele din pelicula sunt elevi si care are 
ca idee centrala un experiment social: a vorbi despre autocratie punand in practica mijloacele 
cu care un astfel de sistem se creaza”, le-a spus liceenilor Lector dr. Angelo Mitchievici, 
Director al Departamentului de Ideologie si Cultura din cadrul IICCMER.  

Dupa vizionarea filmului a avut loc o dezbatere in care elevii si-au spus opiniile despre putere, 
regimurile autocratice, riscurile si beneficiile apartenentei la grup 

”Avand in vedere nostalgia dupa comunism, despre care am mai avut prilejul sa discutam, as 
vrea sa va ganditi, dupa ce ati vizionat acest experiment pedagogic, daca in fiecare dintre noi 
exista aceasta tendinta autocratica”, a lansat discutia Conf.univ.dr. Antonio Patras, de la 
Facultatea de Litere a Universitatii ”Al.I.Cuza”  

La dialog au mai participat profesorul Emil Munteanu, cadru didactic la Colegiul National de 
Arta „Octav Bancila” si Lector drd. Roxana Patras, din cadrul Universitatii ”Petre Andrei” din 
Iasi. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/nazismul-si-comunismul-disecate-in-licee-924240.html
http://www.ziarullumina.ro/articole;1542;1;53713;0;Caravana-cinematografica-la-Colegiul-National.html
http://www.ziarullumina.ro/articole;1542;1;53713;0;Caravana-cinematografica-la-Colegiul-National.html
http://www.upa.ro/


”Cred ca cea mai importanta lectie cu care mi-as dori sa ramaneti din acest film este aceea ca 
nu trebuie sa cedezi seductiei de a te anula pe tine ca individ in beneficiul unui sistem”, le-a 
spus, in final, liceenilor Lector univ.dr. Angelo Mitchievici. 

Proiectul ”Caravana Cinematografica”, lansat inca de anul trecut, isi propune sa aduca in atentia 
elevilor fenomenul totalitar prin intermediul cinematografiei.   

http://mail.newsiasi.ro/eveniment/StudentIS/caravana-cinematografica-iiccmer-la-
universitatea-qpetre-andreiq.html  

 

Flacara Iaşului – 16 martie 2011 
Caravana Cinematografica IICCMER, la UPA 

Caravana Cinematografica a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria 
Exilului Romanesc (IICCMER) a ajuns marti, 15 martie, la Universitatea "Petre Andrei" din Iasi. In 
Aula universitatii, elevii Colegiului National si ai Colegiului National de Arta „Octav Bancila" din 
Iasi au vizionat productia germana "Valul", in regia lui Dennis Gansel. 

"Este un film care vi se adreseaza direct pentru ca personajele din pelicula sunt elevi si care are 
ca idee centrala un experiment social: a vorbi despre autocratie punand in practica mijloacele cu 
care un astfel de sistem se creaza", le-a spus liceenilor Lector dr. Angelo Mitchievici, Director al 
Departamentului de Ideologie si Cultura din cadrul IICCMER. 

Dupa vizionarea filmului a avut loc o dezbatere in care elevii si-au spus opiniile despre putere, 
regimurile autocratice, riscurile si beneficiile apartenentei la grup.  

"Avand in vedere nostalgia dupa communism, despre care am mai avut prilejul sa discutam, as 
vrea sa va ganditi, dupa ce ati vizionat acest experiment pedagogic, daca in fiecare dintre noi 
exista aceasta tendinta autocratica", a lansat discutia Conf.univ.dr. Antonio Patras, de la 
Facultatea de Litere a Universitatii "Al.I.Cuza"  

La dialog au mai participat profesorul Emil Munteanu, cadru didactic la Colegiul National de 
Arta „Octav Bancila" si Lector drd. Roxana Patras, din cadrul Universitatii "Petre Andrei" din 
Iasi. 

"Cred ca cea mai importanta lectie cu care mi-as dori sa ramaneti din acest film este aceea ca 
nu trebuie sa cedezi seductiei de a te anula pe tine ca individ in beneficiul unui sistem", le-a 
spus, in final, liceenilor Lector univ.dr. Angelo Mitchievici. 

Proiectul "Caravana Cinematografica", lansat inca de anul trecut, isi propune sa aduca in 
atentia elevilor fenomenul totalitar prin intermediul cinematografiei.    

http://mail.newsiasi.ro/eveniment/StudentIS/caravana-cinematografica-iiccmer-la-universitatea-qpetre-andreiq.html
http://mail.newsiasi.ro/eveniment/StudentIS/caravana-cinematografica-iiccmer-la-universitatea-qpetre-andreiq.html


http://flacarais.ro/cms/site/f_is/news/caravana_cinematografica_iiccmer_la_upa_46477.html  

 

Iaşul Universitar – 22 martie 2011 
Interviu cu Angelo Mitchievici: „Cum explici oroarea şi absurdul cuiva care nu le-a trăit?”  

Săptămâna trecută, între 14 și 16 martie, directorul Departamentului de Ideologie și Cultură al 
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), 
cunoscutul critic de film și prozator Angelo Mitchievici s-a aflat aflat la Iași, în cadrul proiectului 
naţional Caravana cinematografică. Proiectul presupune un parteneriat între IICCMER și licee 
de prestigiu din România, din Iași singurele instituţii implicate fiind Colegiul Naţional Iași și 
Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”. Activitatea a presupus o suită de manifestări care au 
avut ca punct de plecare vizionarea unor filme al căror subiect gravitează în jurul întâlnirii fiinţei 
cu istoria. Este vorba despre filmul lui Radu Gabrea, „Călătoria lui Gruber”, și despre cel în regia 
lui Dennis Gansel, „Valul”, urmate de discuţii ai căror invitaţi au fost: Antonio Patraș și Doris 
Mironescu de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Cu acest prilej, l-am rugat pe coordonatorul 
proiectului, Angelo Mitchievici, să ne răspundă la câteva întrebări.  

Vă aflaţi pentru a doua oară în ultima jumătate de an la Iași în cadrul proiectului Caravana 
cinematografică, iniţiat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 
Exilului Românesc. Care este, din perspectiva dvs., ca iniţiator și organizator al proiectului, 
finalitatea acestui periplu al elevilor printre filmele de bună calitate? 

Un răspuns matematic, în tiparul instituţional al redactării acestor proiecte ar fi următorul. Ca 
organizator vizez următoarele obiective : 1) construirea unei alte modalităţi de a preda istoria 
recentă în licee, un traseu alternativ. Proiectul ar verifica viabilitatea unei astfel de abordări şi 
ar strânge o serie de rezultate edificatoare pentru un cadru mai larg al înţelegerii actului de 
predare-învăţare 2) Familiarizarea elevilor cu o tematică pentru care avem deja manuale, dar 
nu şi suficientă disponibilitate de a le utiliza. Mă refer la două realităţi istorice, fenomene 
istorice dacă vreţi, care au marcat indelebil secolul XX, comunismul şi nazismul cu corolarul său 
terifiant, holocaustul. Lumea nu mai este aceeaşi după holocaust şi nici după experienţa 
comunistă, în ambele cazuri s-a mers până la ultimele consecinţe, ca şi în universul sadian unde 
toate limitele sunt transgresate. Actul învăţării în acest caz este un act de responsabilitate pe 
care generaţia mea îl are faţă de generaţiile mai tinere. El este echivalent pentru mine formării 
anticorpilor care să ne protejeze de edificarea unei societăţi totalitare, să ne protejeze de 
revenirea în forţă a extremismelor şi a altor noxe sociale. 

Dar dacă ieşim din cadrul formal, aş da acestui proiect şi un alt sens. În primul şi în primul rând, 
este vorba despre o experienţă de comunicare. Totul este cu atât mai dificil cu cât 
evenimentele şi realităţile pe baza cărora se articulează ficţiunea filmică sunt aparent 
incredibile, sunt senzaţionale într-un sens deloc consumerist. Cum explici oroarea şi absurdul 
cuiva care nu le-a trăit? Însă nu numai de oroare şi absurd este vorba, ci de istoria culturii şi 
civilizaţiei comuniste, ininteligibilă cuiva care nu a locuit acea lume. Această experienţă de 

http://flacarais.ro/cms/site/f_is/news/caravana_cinematografica_iiccmer_la_upa_46477.html


comunicare presupune ca elevii să încerce chiar şi mediat o experienţă a libertăţii prin contrast. 
Să se interogheze asupra valorilor care merită apărate, asupra propriilor valori care pot fi intuite 
dacă nu chiar descoperite în timpul unei discuţii. În acest proiect verificăm în ce măsură noi le 
putem transmite o experienţă, cum putem ajunge la ei, cum ne putem face înţeleşi. Este un 
drum care este parcurs în ambele sensuri, şi ei fac un efort de a ne înţelege, de a filtra ceea ce 
văd, un efort considerabil de comprehensiune pentru că implică şi o dimensiune morală, iar noi 
ne punem în situaţia de a intra în universul lor unde aceste lucruri nu au nicio consistenţă, de a 
crea un model virtual în care să putem deschide canale multiple de comunicare. Suntem străini 
pentru ei şi universul lor, aşa cum străine pot părea şi aceste ”planete stranii”, comunismul şi 
nazismul pentru experienţa lor. Încercăm să dialogăm cu sentimentul că reprezentăm o 
comunitate de destin şi că fenomenele amintite mai sus nu sunt doar istorie, ci faţete ale unui 
rău proteic şi reactualizabil.  

Filmele reprezintă în cadrul Caravanei pretextul dezbaterilor și al întâlnirilor cu personalităţi 
ale vieţii culturale și ale mediului academic românesc (prof. dr. Mircea Diaconu, prof. dr. 
Ioana Both, prof. dr. Ioan Statomir, cercetător Adrian Tudurachi, conf. univ. dr. Antonio 
Patraș, lector univ. Roxana Patraș - pentru a enumera doar câţiva dintre invitaţii acestor 
întâlniri). De ce filmul și nu alte manifestări artistice? Care este impactul imaginii asupra 
conștiinţei publicului tânăr? 

Există o fotografie celebră publicată de un reporter, fotografie care a generat un puternic 
curent de opinie favorabil retragerii trupelor americane din Vietnam. Fotografia are ceva din 
banalitatea ororilor, doar că ea a ajuns în faţa publicului american. Cu braţele desfăcute ca două 
aripi fragile, o fetiţă vietnameză goală aleargă pe un drum, în spate tăvălugul unui 
bombardament. O expresie tranşantă a groazei şi atrocităţii. Imaginea are o forţă incalculabilă şi 
este, într-adevăr, unul dintre motivele pentru care am ales filmul ca mijloc de expresie și de 
comunicare. Un alt avantaj este că filmul oferă o lume condensată în două ore şi că îţi transmite 
mesajul direct. Lucrul acesta poate fi însă înşelător, căci regizorul are propriile intenţii 
emoţional-manipulative şi nu poţi rămâne doar la imagine fără a încerca să o comentezi, să o 
discuţi, să evoci un context pe baza ei. Ne-am propus să reconstruim un context istoric pe baza 
unui film, pornind de la ficţiune ca istorie reprezentativă, emblematică. Dar mai mult decât atât, 
filmul ne-a furnizat o serie de teme şi o serie de conflicte fundamentale, de opţiuni destinale pe 
care le-am plasat în acel context şi le-am discutat. Imaginea este un adjuvant când ştii cum să o 
utilizezi, altfel ea poate fi un al văl care te separă de realitate. 

Cum s-a realizat selecţia filmelor? Au existat criterii tematice, preferinţe regizorale, 
actoricești? 

Există o geometrie a acestui proiect aşa cum l-am conceput. În primul rând am ales un film 
străin şi un film românesc care să vorbească din două unghiuri diferite de o realiate comună. De 
ce? În primul rând, pentru un demers comparatist bazat pe comunitatea de destin a ţărilor din 
Europa de Est abandonate sferei de influenţă sovietice după tratatul de la Yalta. Nu a contat că 
Cehoslovacia a fost ocupată de nazişti fără ca nicio ţară europeană să ridice un deget. Nu a 
contat că Polonia s-a opus cu toate mijloacele ocupaţiei naziste şi a avut contingente care au 



luptat alături de englezi în cea mai teribilă bătălăie a aerului - pentru a nu mai vorbi de mişcările 
de partinazani sau de resurecţia de la Varşovia. Aceste ţări au fost abandonate colosului sovietic 
care le-a ocupat a doua oară. Prin urmare, experienţa comunismului în ţări ca Polonia, 
Germania Democrată, Cehia, Ungaria este elocventă pentru tipul de istorie pe care Europa de 
Est a traversat-o. Comparaţia ne pune în faţa înţelegerii unui fenomen mai uşor decât 
prezentarea unui caz izolat. Am dorit ca elevii să știe că România nu a reprezentat un caz izolat 
şi că acest flagel numit comunism sau nazism a afectat în profunzime toate aceste ţări. Nu trăim 
izolat, lumea este un loc din ce în ce mai strâmt, alcătuim tot mai mult o comunitate de destin. 
Pe de altă parte, am ales un film care să vorbească despre atrocităţi, un film direct care să 
spulbere iluzii şi un film care să reconstituie pe cât posibil imaginea cotidianului comunist. Am 
intenţionat ca elevii să lipească singuri cele două feţe ale medaliei, să refacă unitatea, să 
înţeleagă complexitatea unui fenomen, și anume că, decimarea inteligheţiei, a clasei de mijloc 
în anii ’50 mergea foarte bine cu alfabetizarea unei mari părţi a populaţiei, că arestarea a mii de 
oameni şi deportarea lor la Canal nu-i împiedica pe copii să se joace, că evenimente care au 
avut loc în anii ’50 au consecinţe și la un deceniu după revoluţia din decembrie. Este o alternaţă 
voită de cald şi rece, între oroare şi umor, însă asocierea nu o fac eu neapărat, ci uneori ea este 
impusă chiar de un ritm al istoriei. Mi-am dorit să alternez cele două planuri pentru ca elevii să 
discearnă sub aparenta jovialitatea a cotidianului dimensiunea răului, dar, în acelaşi timp, am 
intenţionat ca ei să recupereze o realitate cu multiple faţete.  

Proiectul IICCMER-ului implică parteneriate cu cele mai bune licee din ţară. Partenerii ieșeni 
sunt două colegii de factură diferită: Colegiul Naţional Iași și Colegiul de Artă „Octav Băncilă”. 
Cum apreciaţi reacţia tinerilor în faţa întâlnirii cu nume importante ale filmului românesc și 
european? 

De la început ne-am adresat unei elite, unui public dacă nu avizat, cel puţin receptiv. Selecţia 
făcută de noi include cele mai bune licee din ţară și în cadrul lor am ales - deloc întâmplător - şi 
licee de artă. Arta reprezintă un mod particular de a înţelge lumea şi se apropie de obiectivul 
proiectului nostru şi anume acela de a iniţia o modalitate alternativă a înţelegerii fenomenului 
istoric. În acest sens, Colegiul Naţional „Octav Băncilă” a constituit o zonă de interes aparte 
pentru acest proiect. Ambele licee se pot mândri cu elevii care au performanţe deosebite, 
există un spirit competiţional şi există reacţie. Ceea ce am urmărit cu cea mai mare atenţie la 
acest proiect a fost reacţia, în ce zonă de sensibilitate ne-am plasat, ce nelinişti sau întrebări am 
provocat. A spune că elevii au reacţionat înseamnă pentru mine un prim obiectiv atins. Cum au 
reacţionat, abia acest lucru ne introduce în miezul problemei. Am avut nişte răspunsuri foarte 
bune în a doua zi de vizionare cu filmul Valul al lui Dennis Gansel, poate şi pentru că era un film 
despre vârsta lor, un film aproape didactic. Maturitatea unor răspunsuri te ia întotdeauna prin 
surprindere, dar cele mai surprizătoare sunt întrebările pe care nu ţi le-ai pus şi care sosesc de 
la elevi, întrebări naturale care te situează în mod creator în faţa unei vechi întrebări. Intuieşti 
câte puţin din lumea lor, dar în felul acesta înţelegi că ei au propriul lor traseu de cunoaştere şi 
acest lucru se petrece chiar sub ochii tăi. Elevii îşi gândesc răspunsurile şi mişcarea intelectului 
şi sensibilităţii lor atinge puncte sensibile; ei reinvetează sofisme, recreează dileme numai că ai 
acest sentiment al autenticului, al mişcării unei inteligenţe vii lipsite de experienţă, dar nu şi de 
repere. Am sentimentul că noi nu facem decât să declanşăm un proces, discuţiile continuă mai 



târziu în clasă, curiozitatea lor arde mocnit şi poate va izbucni mai târziu. Îmi place tot acest 
imprevizibil, pentru el sunt acolo. Intenţia mea nu este de a le inocula răspunsurile mele sau ale 
autorilor citiţi de mine, ci de a stimula un proces prin care ei îşi definesc experienţa, îşi 
ordonează ideile şi se deschid unui orizont nou în care cunoaşterea presupune şi dimensiune 
etică. De fapt, aici sunt suprizele cele mai mari, felul în care reacţionează la chestiunile de ordin 
etic, iar filmele pe care le-am ales propun o astfel de problematică, dar nu în mod tezist.  

Aţi preferat în derularea acestui proiect elevii de liceu studenţilor. Care au fost motivele 
acestei opţiuni? 

Cred că vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani este una dintre cele mai fertile şi cele mai dinamice 
pentru formarea unui caracter. Dacă ratezi aici, ratezi pentru totdeauna. În acest neformat al 
vârstei de tranzit pe care o reprezintă adolescenţa se găseşte cheia devenirii utlerioare. Elevii 
nu mai sunt copii, ceva din fiinţa lor a actualizat mişcarea numită maturizare, intuiţiile sunt 
determinate, proiectul a ceea ce vor deveni prinde contur acum, este vârsta marilor 
descoperiri, a deschiderii către cunoaştere într-un mod profund şi nu iau cunoaşterea doar în 
sensul pe care şcoala îl presupune. Este vârsta maximelor provocări şi sunt printre ei pentru a-i 
provoca. Este vârsta metamorfozelor spectaculoase şi a formării identităţii creatoare şi cred că 
orice impuls în acest sens este binevenit.  

Venirea la Iași înseamnă pentru dvs. nu doar manifestările din cadrul proiectului Caravana 
cinematografică, ci și lansarea în Aula Magna a Universităţii ”Petre Andrei” din Iași a 
volumului Ionel Teodoreanu reloaded, scris împreună cu Ioan Stanomir. De ce Teodoreanu, 
unul dintre scriitorii oarecum neglijaţi de critica literară și rămas în umbra altor nume ale 
generaţiei lui în ciuda susţinerii, în epocă, de către Garabet Ibrăileanu, de exemplu? 

Unul dintre motive este cel pe care l-aţi enunţat deja. Critica a cedat mult prea uşor în faţa unui 
autor complex, preferând să-l citească prin ceea ce i-a adus celebritatea în epocă fără a mai 
investiga şi partea lunară, „plutonică”, melancolică a „veselului” Teodoreanu. Exuberanţa 
scriitorului moldovean este aşezată pe un fond melancolic, pe o profunzime ale cărei rezonanţe 
sunt recuperabile în linia unei proze memorialistice cu Uliţa copilăriei, În casa bunicilor, 
Întoarcerea în timp şi Masa umbrelor. Teodoreanu unui alt parcurs destinal se relevă aici, iar un 
roman precum La Medeleni constituie interfaţa emblematică cu acest strat de adâncime. 
Temele grave, moartea, timpul, destinul revin aici, dar nu pentru a fi tratatate în baza locului 
comun, ci fiind reproiectate în camera de rezonanţă a ceea ce ţine de acest spaţiu cultural al 
Moldovei, implicit al Iaşului, precizând ceea ce am numit deja o comunitate de destin. Cu 
mijloacele infinit mai complicate ale romancierului, Teodoreanu realizează o punere în abis a 
acestei problematici care conferă legitimitate culturală ieşeanului educat. Nu numai că 
Teodoreanu nu este un autor periferic, dar este un autor care necesită o recitire în cheia 
temelor mari ale romanului modern, având întreaga amplitudine pentru a le rediscuta, a le 
conferi un sunet particular.  

Ce vă apropie de Iași în afara lui Ionel Teodoreanu și a lumii sale? Există și alte proiecte de 
viitor care să vă readucă în spaţiul cultural ieșean? 



De Iaşi mă apropie Iaşii, acest loc cu totul aparte care a păstrat ceea ce puţine oraşe mai au: 
farmec. Sigur că nu intră în vederea unui edil o asemenea materie volatilă, aşa cum nu a părut 
mare lucru demolarea casei lui Ionel Teodoreanu, casa aflată pe strada Zlataust la numărul 7A. 
Anul trecut a trecut în nefiinţă o bucăţică din universul literaturii lui Ionel Tedoreanu şi dacă 
locuitorii Iaşului, scriitorii lui nu au fost lezaţi înseamnă că nu a dispărut mare lucru. Sunt, într-
un fel îndrăgostit de Iaşi, iar al doilea motiv pentru care Iaşul îmi place ţine de prietenii pe care-i 
am aici, de o anumită bunătate şi plăcută lentoare care-i defineşte pe oamenii locului. Spunând 
acestea sunt conştient că pătrund nu pe teritoriul real al Iaşilor, ci în Iaşul imaginar, mitologic, 
dar oare ne putem separa deplin de fantasmele noastre? Lumea lui Ionel Teodoreanu se 
suprapune pentru mine peste cea Iaşului şi oraşul iese cu o lumină nouă, înnobilat. Este un fapt 
pentru care ieşenii ar trebui să-i fie recunoscători. În schimb, i-a fost demolată casa. Voi reveni 
în Iaşi şi cu alte proiecte, să-i respir aerul, să-i cunosc mai bine poeţii şi prozatorii, să trăiesc în 
preajma amintirilor lui.  

Credeţi că există un „ce” al locului, o atmosferă „moldovenească” pe care elevii de la Colegiul 
Naţional și Colegiul de Artă „Octav Băncilă” o păstrează în modul lor de a fi? 

Despre „dulcele grai” moldovenesc s-au spus multe lucruri, o mare parte cu tentă ironică. Mie 
îmi place să-l ascult. Există o atmosferă moldovenească, un geniu al locului şi să nu uităm 
proteismul său în lumea lui Teodoreanu. Nu îmi dau seama prea bine când el începe să 
vorbească cu vocea unui elev sau a unui profesor, a unui prieten sau a cuiva pe care abia l-am 
cunoscut. Am un sentiment de familie în Iaşi, de acasă, şi cred că am spus totul cu aceasta. Cele 
două licee îmi evocă această atmosferă. 

http://www.iasuluniversitar.ro/opinii-atitudini/interviuri/1777-interviu-cu-angelo-mitchievici-
cum-explici-oroarea-si-absurdul-cuiva-care-nu-le-a-trait.html  
 
 
Revista 22 – 23 martie 2011 
Caravana Cinematografică 
 
Caravana Cinematografică, proiectul educaţional de analiză a fenomenului totalitar şi a culturii 
şi civilizaţiei în timpul regimurilor comuniste prin intermediul cinematografiei, continuă şi în 
2011. Iniţiată de IICCMER (Institutul de Investigaţie a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc), Caravana Cinematografică îşi propune colaborarea cu licee prestigioase din 
diferite oraşe ale ţării în vederea unor proiecţii de filme, prezentate de către o persoană 
calificată din cadrul Institutului. Aceste vizionări includ un film românesc şi un film străin care să 
reflecte o temă care ulterior va constitui obiect de dezbatere în cadrul unei mese rotunde între 
unul dintre profesorii de istorie ai liceului, reprezentantul IICCMER, invitaţii desemnaţi de 
Institut şi publicul constituit din elevii de liceu. 

Începând cu anul 2011, proiectul se va extinde şi la analiza celeilalte dimensiuni a fenomenului 
totalitar care a marcat istoria Europei în secolul XX, nazismul, şi în cadrul ei, a Holocaustului. În 
acest sens, o serie de filme ale unor regizori prestigioşi va constitui punctul de plecare pentru o 
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dezbatere care ia în calcul mecanismul totalitar şi oferă posibilitatea de a reflecta asupra 
consecinţelor nazismului şi comunismului. 

Caravana Cinematografică se constituie ca un complement al manualului de „Istorie a 
comunismului din România” şi urmăreşte edificarea spiritului civic, a reflexului etic şi evaluarea 
şi chestionarea cu instrumente moderne şi pe baza dialogului, a unei părţi din istoria Europei şi 
a României ca parte integrantă a spaţiului de cultură şi civilizaţie european. IICCMER va pune la 
dispoziţia liceului o serie de materiale şi instrumente de lucru, precum şi un set de filme care să 
poată fi vizionate ulterior. 

În vederea realizării acestui proiect, IICCMER îşi propune colaborarea cu Centrul Cultural 
American, British Council, Institutul Francez, Ambasada Franţei, Institutul Polonez, Goethe-
Institut, Centrul Ceh, Centrul Cultural Maghiar, Institutul Cultural Bulgar unde se va realiza o 
selecţie a filmelor raportată la istoria comunismului în Europa Centrală şi de Sud-Est, selecţie 
care va intra în baza de date a fiecărui liceu, dar şi a unei bibliografii şi a unei baze de date 
menite să faciliteze obţinerea unor informaţii suplimentare pentru elevii interesaţi. 

O a doua sesiune a acestui proiect se va desfăşura anul acesta, 2011, în lunile martie, aprilie şi 
mai, pe parcursul a două zile, în următoarele oraşe din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj, Suceava, 
Constanţa, Sibiu. Acolo unde este posibil, va fi de faţă şi un reprezentat al unuia dintre 
institutele culturale amintite mai sus. 

IICCMER va edita o serie de mape cu prezentarea celor două filme urmând a fi vizionate şi a 
regizorilor implicaţi, mape care vor sta la dispoziţia liceului care găzduieşte evenimentul. 

Program Caravana Cinematografică 

Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Cluj-Napoca, 8,9 martie 2011 

California dreaming (nesfârşit) (2007), Cristian Nemescu 
Prof. Dr. Ioana Both, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
Katyn (2007), Andrzej Wajda  
Cercetător Adrian Tudurachi, Institutul  de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil-Puşcariu” 

Colegiul Naţional din Iaşi/ Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, 14, 15 martie 2011 

Călătoria lui Gruber (2009), Radu Gabrea 
Conf. Dr. Antonio Patras, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi 
Valul  (2008), Dennis Gansel 
Lect.Dr. Doris Mironescu, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi 

Colegiul Naţional „Dante Aligheri” din Bucureşti, 21, 23 martie 2011 



Hârtia va fi albastră (2006), Radu Muntean 
Florin Barbu, critic de film 
Aleea Soarelui   (1999), Leander Hauβmann 
Prof.dr. Ioan Stanomir, Facultatea de Ştiinţe Politice, Bucureşti 

Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu,  4, 5 aprilie 2011  

A fost sau n-a fost (2006), Corneliu Porumboiu 
Lect.dr. Dragoş Varga, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
Invers ( 2009), Borys Lankosz 
Lect. dr. Radu Vancu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa, 11,12 aprilie 2011 

Cold Waves (2007), Alexandru Solomon 
Conf.dr. Sergiu Miculescu, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanţa  
„Good Bye Lenin!” (2003) de Wolfgang Becker  
Lect.dr. Ileana Jitaru, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanţa 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, 9,10 mai 2011 

La revedere, copii (1987) Louis Malle 
Lect. Drd. Roxana Patras, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi 
Casa întunecată (2009), Wojciech Smarzowski 
Prof.dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
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