“Germana – limba marilor idei”
Ambasada Republicii Federale Germania şi DAAD (Serviciul German pentru
Schimburi Academice), în calitate de organizatori, a lansat campania „Germana –
limba marilor idei”. Campania, care are ca scop promovarea studiului limbii
germane, beneficiază de sprijinul a 20 de personalităţi din România, care vorbesc
această limbă şi al căror destin profesional a fost marcat de impactul cu limba şi
cultura germană.
Ambasada Republicii Federale Germania şi DAAD, cu sprijinul Goethe Institut, lansează
campania „Germana – limba marilor idei”, campanie ce face parte dintr-un amplu proiect
derulat în mai multe state europene şi finanţat de Ministerul Federal al Afacerilor Externe
al Republicii Federale Germania. Campania din România cuprinde mărturii ale unor
reprezentanţi de marcă ai societăţii noastre, cunoscători ai limbii germane, imortalizaţi de
fotograful Oltin Dogaru într-o serie de portrete ce fac obiectul unei expoziţii itinerante.
Astăzi, 7 iunie 2018, ora 16:00, în cadrul programului „O ambasadă pe lună”,
program al Centrului Cultural European Pucioasa, se deschide pe perioada 7 iunie – 5
iulie 2018, expoziția „Germana – limba marilor idei”, în cadrul „Galeriei PRIM”, din
holul Primăriei Orașului Pucioasa. În această perioadă, organizatorii își propun să aducă
la întâlnire cu publicul o parte din personalitățile cuprinse în cadrul campaniei „Germana
– limba marilor idei”.
Campania îşi propune să demonteze clasicele prejudecăţi privind dificultatea de a studia
şi învăţa limba germană şi să transpună acest demers într-un alt registru. Cei care
pledează în sprijinul acestei campanii din perspectiva „Eu şi limba germană” sunt:
Gabriel Liiceanu – scriitor, filozof, Andrei Pleşu – scriitor, rector al Colegiului Noua
Europă, Vlad Massaci – regizor de teatru, Cătălin Cioabă – cercetător post-doctoral
Universitatea Bucureşti, Michael Schmidt - director general Automobile Bavaria,
Dorinel Munteanu - antrenor, Mihaela Sîrbu - actriţă, director Teatrul Fără Frontiere,
Ruxandra Demetrescu - istoric de artă, rector al Universităţii de Arte Bucureşti, Iuliana
Rusu - manager investment si HR, Laura Manolache - compozitor, director al Muzeului
Naţional „George Enescu”, Matei Pleşu – scriitor, Roxana Davidescu – creator de
bijuterii, Răzvan Popovici – violist, directorul Festivalului SoNoRo, Hanno Höfer –
regizor, muzician, Victor Scoradeţ – traducător, critic de teatru, Claudiu Bleonţ – actor,
Radu Merica – director general Grup RER, fost preşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie Româno-Germane, Mircea Constantinescu – angajat al Ambasadei Republicii
Federale Germania, Mădălin Voicu – dirijor şi Dan Bittman, muzician.
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