
 
 
 
 
 

  

TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer [?] se pregătește  

de festivalul de teatru PERLE, PARADOXURI ȘI EXTAZ 

 
TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer [?] organizează, în perioada 14-19 septembrie, festivalul de 

teatru queer PERLE, PARADOXURI ȘI EXTAZ, la Centrul de Teatru Educațional Replika și Centrul 

Național al Dansului București (CNDB).  

 

Evenimentul include șase spectacole queer: „Corp Fluid” (în premieră), „The Protocols”, „Bucurie și 

fericire”, „Negreșită”, „APR - Adorație Performance-ului Radical” și „Open”, dar și spectacolul 

„Trepidații/ Antigen/ Ora perfectă”. Acesta din urmă este realizat de dramaturgul și regizorul Bogdan 

Georgescu și de persoanele participante la atelierul de autoreprezentare pentru persoane trans și non-

binare organizat de TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer [?] la final de iunie - început de iulie 

2021.„Trepidații/ Antigen/ Ora perfectă” va avea două reprezentații în cadrul festivalului.  

 

Intrarea la festivalul PERLE, PARADOXURI ȘI EXTAZ este gratuită, dar se face în baza unei rezervări 

pe platforma eventbrite.com (https://bit.ly/3ha3zSw). Accesul în sală se face doar cu mască de protecție. 

 

Selecția festivalului PERLE, PARADOXURI ȘI EXTAZ a urmărit două direcții. Pe de o parte, reunește o 

serie de spectacole care pot fi considerate repere atunci când privim cei 20 de ani care s-au scurs de la 

dezincriminarea homosexualității în România. Pe de altă parte, aduce în lumina reflectoarelor producții 

noi realizate în ultimul an sau prezentate în premieră în cadrul festivalului. 

 

Ioana Gonțea, curatoarea festivalului PERLE, PARADOXURI ȘI EXTAZ, dar și a secțiunii de arte 

performative a TRIUMF AMIRIA, vorbește despre procesul de selecție: „M-am lovit de ceea ce are 

teatrul mai interesant: caracterul lui efemer. Și anume o mare parte din spectacolele care au prezentat 

problematici importante pentru comunitatea queer, dar și pentru societatea românească de la vremea 

aceea – și care au creat discuții în jurul lor – erau casate. Câteva dintre cele care încă se joacă în 

București și în țară se pot viziona în cadrul festivalului. Iar acest fapt m-a impulsionat și mai tare în 

convingerea că festivalul nu ar trebui să fie doar o oglindă a trecutului, ci mai ales să ofere o perspectivă 

a prezentului. În felul acesta, am urmărit să grupez și trei producții noi, cu tematici și estetici extrem de 

diferite”. 

https://bit.ly/3ha3zSw


 

Toate spectacolele care compun festivalul PERLE, PARADOXURI ȘI EXTAZ sunt, în mod 

nesurprinzător, producții independente. „Cred că aceste aspect vorbește foarte clar despre felul în care 

cultura queer a fost tratată în ultimii 20 de ani: neinclusă în programele directorilor de teatre de stat, 

departe de instituțiile unde există resursele. Bineînțeles că festivalul nu își propune să fie exhaustiv. Nici 

nu cred că ar putea fi posibil pentru o manifestare culturală de scurtă durată.  Dar totuși sper ca prin 

proiectul TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer[?] și mai ales prin intermediul festivalului PERLE, 

PARADOXURI ȘI EXTAZ să oferim o perspectivă asupra felului în care cultura queer s-a dezvoltat. Îmi 

place să cred că teatrul poate să fie un loc în care fiecare să-și găsească vocea și să se simtă 

reprezentat corect. Sper că am reușit măcar într-o mică măsură acest lucru”, adaugă Gonțea.  

 

Ioana Gonțea lucrează ca manager cultural independent și producător de teatru. În 2019 a înființat 

împreună cu Roxana Crișan, Denisa Niță și Ioana Dadiciu Cooperativa FIR, o cooperativă artistică axată 

pe proiecte cu impact în societate, care utilizează arta și cultura ca motor de dezvoltare pentru diferite 

comunități. A fost producătorul Platformei Internaționale de Teatru București (4 ediții, curator Cristina 

Modreanu), a co-producției româno-franceze „Déracines/Rupți din rădăcini” (text și regie Bogdan 

Zamfir), prezentată în cadrul Sezonului Cultural Franța-România și managerul proiectului româno-

german „365 de zile în Germania. Teatru nou pentru copii și adolescenți” (dezvoltat împreună cu Ciprian 

Marinescu) și a podcastului „MONO- o intervenție culturală cu și despre mame singure” (realizat de 

Cooperativa FIR).  

 

TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer [?] este un proiect de recuperare a producției culturale queer 

din ultimii 20 de ani care se axează pe trei direcții: literatură, arte vizuale și arte performative, realizat de 

Asociația MozaiQ în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Național de Artă 

Contemporană, Centrul de Teatru Educațional Replika și artista Kjertsi Vetterstad (Norvegia). Proiectul 

propune, de-a lungul anului 2021, o serie de evenimente menite a sublinia importanța culturii queer în 

ultimele decenii, dar și a încuraja producția culturală nouă prin expoziții, ateliere, tururi ghidate, 

spectacole de teatru și performance-uri, lecturi publice și evenimente de networking.  

 

--- 

 

Proiectul se desfășoară în perioada martie 2020 – martie 2022. Bugetul total al proiectului este 1.057.556 lei, din 

care valoarea sprijinului financiar nerambursabil este 951.800 lei. 

 

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.  

 

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea 

disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 

state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. 

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește 

statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. 

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru 

perioada de finanțare 2014-2021. 

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro 

 

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are 

ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și 

managementul patrimoniului cultural. 

Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. 

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro 

http://www.eeagrants.ro/

