„Zilele Culturale ale Băncii Naţionale a României – 2010”
– Cuvânt introductiv al domnului Mugur Isărescu, guvernatorul BNR –
29 aprilie 2010

Am deosebita plăcere de a vă ura bun-venit în această seară la deschiderea „Zilelor
Culturale ale Băncii Naţionale a României – 2010”!
Susţinerea valorilor culturale româneşti reprezintă o preocupare importantă pentru Banca
Naţională a României. Ca urmare a succesului evenimentului „Zilele Culturale ale
Băncii Centrale Europene – România 2009” organizat anul trecut la Frankfurt pe Main
de către Banca Centrală Europeană în colaborare cu Banca Naţională a României, BNR a
hotărât să ofere o continuitate acestui proiect transformându-l, începând din 2010, în suita
de evenimente „Zilele Culturale ale Băncii Naţionale a României”.
Numeroase bănci centrale se implică în proiecte de responsabilitate socială, inclusiv în
domeniul cultural. În acest context, prin proiectul pe care îl lansăm oficial în această
seară, BNR îşi propune să ofere artiştilor români un cadru de manifestare a talentului şi
creativităţii lor, precum şi posibilitatea de a promova valorile culturale româneşti.
„Zilele Culturale ale Băncii Naţionale a României” se vor desfăşura sub egida
aniversării în acest an a 130 de ani de la înfiinţarea băncii centrale. Vor fi organizate
evenimente culturale pe toată durata anului 2010, culminând, la începutul lunii
septembrie, cu o „Săptămână culturală” care va reuni artişti români consacraţi.
În această seară, avem plăcerea să va prezentăm expoziţia „Ritmuri” semnată de
cunoscutul fotograf Şerban Mestecăneanu, vom lansa împreună cu Romfilatelia o nouă
emisiune filatelică „Eugeniu Carada – centenar 1910 -2010” şi avem prilejul să audiem
un grup de tineri artişti foarte talentaţi, maeştrii şi bursierii „SoNoRo INTERFERENŢE 2010”. Totodată, la finalul acestor manifestări, vă invităm să vizităm
împreună Holul de Marmură, unde s-a redeschis parţial Muzeul BNR şi apoi la o recepţie.
Mâine, 30 aprilie, vom continua sa marcăm cei 130 de ani de la înfiinţarea BNR prin
organizarea tot aici, în sala Mitiţă Constantinescu, a simpozionul jubiliar cu tema „BNR
în istoria modernă a României", începând cu ora 11:00. În cadrul acestui simpozion
jubiliar ne vom bucura de participarea poetei Ana Blandiana, a scriitoarei Gabriela
Adameşteanu, a cunoscutului om de cultură Horia-Roman Patapievici şi a ambasadorului
Radu Boroianu. Totodată, mâine vom veni cu două noutăţi şi anume: redeschiderea
Galeriei Guvernatorilor BNR şi lansarea unor monede de aur, argint şi tombac cuprat
dedicate aniversării a „130 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României” şi a unei
monede din aur dedicate lui „Eugeniu Carada – ctitorul Băncii Naţionale a României”.
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În viitor, sperăm ca o buna parte din Palatul vechi al BNR – edificiu care găzduieşte
Muzeul BNR şi Galeria Guvernatorilor - şi a cărui renovare va fi finalizată în curând, să
fie deschis periodic către publicul larg.
Revenind la manifestările din această seară, ne onorează prezenţa dumneavoastră a tuturor
şi o invit acum pe doamna Preşedinte a Romfilatelia, doamna Cristina Popescu să ne
spună câteva cuvinte despre noua emisiune filatelică „Eugeniu Carada – centenar
1910-2010”.
Am plăcerea să va prezint acum maeştii SoNoRo:
- Diana Ketler, pian - profesoară la Royal Academy of Music din Londra;
- Christine Merblum, vioară – membră a Camerata Zürich, Elveţia;
- Răzvan Popovici, violă - membru al “Ensemble Raro”, München;
- Răzvan Suma, violoncel - membru al “Romanian Piano Trio”, Bucureşti.
Maeştrii ne vor delecta cu arta lor împreună cu tinerii bursieri ai workshop-ului „SoNoRo
- INTERFERENŢE 2010”, selectaţi prin concurs de către organizatorii „Festivalul
Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo”, sub motto-ul "avem nevoie de adevăraţi
muzicieni, nu doar de buni instrumentişti".
Vă doresc o seară plăcută în continuare şi îl invit pe Răzvan Popovici, coordonatorul
festivalului SoNoRo, să vă prezinte programul concertului!
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