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Venim în lume nu ca şi creatori – ai unei lumi deja perfect create – ci în calitate de 

cultivatori ai frumosului. „Cultura este ceva ce cultivăm”, ne spune Ieromonahul Rafail Noica. 

„Cuvântul lui Dumnezeu – Dumnezeu ne invită să-L facem cultura noastră.” Cultivăm „cuvântul 

de viaţă, cuvântul harului, cuvântul energiei creatoare.”
1
 

Dorim să dăm curs – şi cursivitate – aşteptărilor Înaltpreasfinţiei Sale Părintelui nostru 

Mitropolit Iosif, propunând în fiecare an, în perioda sărbătorii Înălţării Domnului (înscrisă în 

calendarul civil şi al vacanţelor şcolare în Franţa), un festival care să readucă în actualitate – şi în 

conştiinţele noastre – valori culturale care hrănesc şi îmbogăţesc trecerea noastră prin această viaţă. 

Biserica noastră dedică anul 2011 Tainelor Botezului şi Cununiei. De aceea, festivalul se 

sprijină pe această tematică pentru a-şi deschide porţile artiştilor şi iubitorilor de frumos. Nu ne 

concentrăm doar asupra manifestărilor culturale legate de tradiţia poporului român, ci avem ca 

invitaţi şi artişti contemporani, români, francezi şi de alte neamuri. 

Programul festivalului cuprinde colocvii, conferinţe, lansare de carte, concerte de muzică 

clasică, religioasă şi tradiţională românească, piese de teatru, expoziţii de sculptură şi pictură, 

proiecţie de film documentar de arhivă şi de film artistic, expoziţie etnografică şi antropologică. 

Festivalul îşi va închide porţile la sediul mitropolitan de la Limours printr-un târg de artă 

tradiţională şi de artă religioasă, obiecte şi veşminte liturgice, în cadrul unei sărbători câmpeneşti. 

 

* * * 

                                                 
1
 Ieromonahul Rafail Noica, Cultura Duhului, Alba-Iulia, 2002, p. 15. 



Miercuri 1 iunie 

 

Ambasada României (5 rue de l’Exposition, 75007 Paris) 

Sala bizantină 

19h00 - Deschiderea festivalului de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit IOSIF 

19h15 - Concert de muzică clasică – partea I 

Jean-Baptiste Singelee (1812-1875) - Duo Concertant op. 55 (1858)   (13') 

Pedro Iturralde (1929) - Suită Elenică (1988) 

D. Claude Delangle şi Alexandre Souillart, saxofon ; Odile Catelin-Delangle, pian. 

Franz Liszt (1811-1886), După o lectură din Dante (1849)   (17') 

Charlotte Coulaud, pian. 

20h00 - Antract – vernisaj al expoziţiei şi aperitiv. 

20h30 - Concert de muzică clasică – partea a II-a 

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791) - Sonata în mi, KK 304   (14') 

Ludwig Van Beethoven (1770-1827) - Sonata în Fa, nr. 5 op. 24 "Primăvara"   (20') 

Diana Cazaban, vioară ; Johan Farjeot, pian. 

 



Joi 2 iunie 

 

Sediul Mitropolitan (1 bd du G
ral

 Leclerc, 91470 Limours) 

10h30 - Înălţarea Domnului - Sfânta Liturghie 

12h45 - Agapă 

14h00 - Vernisaj al expoziţiei de sculptură monumentală 

14h15 - Lansare de carte – Părintele Vasile Gavrilă, Cununia – viaţă întru Împărăţie  

14h30 - Conferinţă pe tema Tainelor Cununiei, Botezului şi Mirungerii 

Conferenţiari : Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif, Părintele Protopop Marc-Antoine 

Costa de Beauregard, invitat Părintele Vasile Gavrilă, profesor la Facultatea de Teologie din 

Bucureşti („Duhovnicul de la miezul nopţii”) 

16h30 - Film scurt-metraj La Myrrhe - Le sang de la rose (facerea şi sfinţirea Sfântului şi Marelui 

Mir la Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol) de Eugen Leahu. 

16h40-17h30 - Discuţii libere cu invitaţii. 

 

Ambasada României (5 rue de l’Exposition, 75007 Paris) 

Sala bizantină 

19h00 - Concert de muzică clasică (40’) 

P. Jean-Claude Pennetier, pian. 

W.-A. Mozart (1756-1791)  Fantezie în do KK.475 

Franz Schubert (1797-1828)   Impromptu în Mi bemol op. 90 nr. 2 

Franz Schubert (1797-1828)  Impromptu în la bemol op. 90 nr. 4 

Gabriel Fauré (1845-1924)  Nocturna nr. 6  în Re bemol 

Frederic Chopin (1810-1849)  Barcarolă op. 60  

 

20h00 - Piesă de teatru - L’histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite 

amie à Francfort, de Matei Vişniec. Regia : Maud Dhénin. Actori : Éléonore Hendriks et 

Dajistan Kis. 

 



Vineri 3 iunie 

 

Parohia Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva (biserica Saint-Sulpice, 33-35 rue 

Saint-Sulpice, 75006 Paris), cripta puţului (crypte du puits) 

14h00 - Vernisaj expoziţie etnografică şi antropologică De rândul nunţii. 

14h20 - Film scurt-metraj Nunta de la Drăguş (şantierele sociologice ale lui Dimitrie Gusti), 

Arhiva Naţională de Film. 

14h40 - Conferinţă etnografică şi antropologică, cu trimiteri teologice, pe tema Cununiei şi a 

Botezului la români : Nunta - suprema întâlnire. 

Conferenţiari invitaţi : Ileana Gaiţă, muzeograf la Musée de l’Homme, Paris ; Costion 

Nicolescu, teolog, muzeograf la Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti ; Ioana Miereanu-

Andreescu, antropolog, scriitor. 

În timpul conferinţei, o « bătrână împletitoare » va începe împletirea « cozii miresii » (părul 

şi cununa miresii, ce necesită opt până la zece ore de lucru). 

16h40 - Film reportaj Nunta la Moisei azi (1992), arhiva Muzeului Ţăranului Român, Bucureşti. 

 

Église luthérienne de la Trinité (172 bd Vincent Auriol, 75013 Paris, metrou 

Place d'Italie) 

19h00 - Concert de muzică clasică 

Jean-Sebastien Bach (1685-1750) - Concert Italian   (15') 

Joseph Haydn (1732-1809) - Cvartet în fa   (18') 

Quatuor Morphing : Ch. Grezes, M. Trillaud, E. Lopez, M. Delage. 

Jean-Sebastien Bach (1685-1750) - Cantata BWV 82   (15') 

D. Emmanuel Nagoua, bas ; P. Emilian Marinescu, vioară ; Odile Catelin-Delangle, 

continuo. 

Texte de Marin Sorescu, Ţăranii de pe Dunăre ( Les Paysans du Danube)   (20') 

Stephane Baroux, actor. 

Piese de muzică populară. 

Rémi Delangle, clarinet ; Bogdan Bitica, pian. 

Cântări religioase şi tradiţionale de Cununie şi Botez   (15') 

Grup de psalţi de la biserica studenţilor din Bucureşti : Teodor Gavrilă, Ioan Dima, Ioan 

Hangu. 



Sâmbătă 4 iunie 

 

Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Arhangheli” (9 bis rue Jean de Beauvais, 75005 

Paris) 

10h30 - Film artistic în două părţi Nunta de piatră (1972) : Fefeleaga, în regia lui Mircea Veroiu, 

La o nuntă, în regia lui Dan Piţa. 

12h00 - Agapă frăţească. 

13h00 - Conferinţă pe tema Trezirea inimii la şoapta iubirii lui Dumnezeu oferită omului prin 

Sfintele Taine ale Botezului şi Cununiei. 

Conferenţiar invitat : Maica Siluana Vlad. 

15h00-16h30 - Film artistic în două părţi Duhul aurului (1973) : Vîlva băii, în regia lui Mircea 

Veroiu, Lada, în regia lui Dan Piţa. 

 

Parohia Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva (biserica Saint-Sulpice, 33 rue 

Saint-Sulpice, 75006 Paris) 

Cripta puţului (crypte du puits) 

18h00 - Le Fils de l'Homme, spectacol de Iulian Negulescu, (« teatru în catacombe »). 

Cripta Sfântului Francisc (crypte Saint-François) 

19h30 - Slujba Vecerniei. 



Duminică 5 iunie 

 

Sediul Mitropolitan (1 bd du G
ral

 Leclerc, 91470 Limours) 

10h30 - Sfânta Liturghie. 

13h00 - Serbare câmpenească cu bucătărie românească. 

Târg şi expoziţie de artă, artă etnografică, artă sacră şi obiecte liturgice. 

Cântări religioase şi tradiţionale de Cununie şi Botez. Grup de psalţi de la biserica 

studenţilor din Bucureşti : Teodor Gavrilă, Ioan Dima, Ioan Hangu. 

Tradiţie şi artă etnografică « De rându’ nunţî » : peţîtu’, chemarea la nuntă, jocu’ steagului, 

gătatu’ miresî (cu finalizarea împletirii « cozii miresii »), plânsu’ miresî, jocu’ găinii, acasă 

la mire. Program artistic oferit de sătenii din Bixad (jud. Satu-Mare, regiunea Oaş) ; 

coordonator profesor Iacob Pop ; manager Gheorghe Cârciu. 

Spartu’ nunţî şi-a’ târgului... 

 

* * * 


