
	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

BUCUREŞTI,	  23	  mai	  2012	  	  -‐	  	  PENTRU	  DIFUZARE	  IMEDIATĂ	  

Premiera	  filmului	  „Român	  născut	  să	  dirijeze	  o	  lume”	  

	  

Pe	  24	  mai,	  la	  ora	  19.30,	  va	  avea	  loc	  premiera	  filmului„Român	  născut	  să	  dirijeze	  o	  lume”,	  o	  
mărturie	  a	  unei	  personalităţți	  fascinante,	  a	  puterii	  de	  a	  reuşi	  din	  Roman,	  judeţțul	  Neamţț,	  în	  toată	  
lumea.	  Filmul	  va	  avea	  proiecţția	  în	  sala	  Grand	  Epika	  la	  Grand	  Cinema	  Băneasa	  din	  Băneasa	  Shopping	  

City	  şi	  este	  realizat	  de	  Fundatia	  Sergiu	  Celibidache,	  în	  coproducţție	  cu	  TVR.	  	  	  

”Muzica	  nu	  corespunde	  unei	  forme	  de	  a	  fi.	  Muzica	  e	  o	  devenire,	  e	  ceva	  care	  naşte,	  creşte,	  ajunge	  la	  
un	  punct	  de	  maximă	  expansiune	  şi	  moare.	  Ca	  o	  plantă,	  ca	  un	  sentiment,	  ca	  orişicare	  altă	  activitate	  
omenească...”	  ,	  Sergiu	  Celibidache.	  	  

Dincolo	  de	  muzică	  se	  naşte	  eternitatea,	  prin	  transcenderea	  senzaţțiilor...	  Sergiu	  Celibidache	  s-‐a	  

născut,	  a	  atins	  un	  punct	  de	  maximă	  expansiune	  şi	  a	  trecut	  acest	  prag	  al	  ”impresiilor	  muzicale”	  -‐	  aşa	  
cum	  bine	  spunea	  -‐	  	  către	  o	  transcendere	  absolută	  în	  patrimoniul	  cultural	  al	  Umanităţții.	  	  

Prin	  acest	  film	  descoperim,	  timp	  de	  80	  de	  minute,	  	  universul	  pur	  românesc	  al	  lui	  Sergiu	  Celibidache.	  

Interviurile	  şi	  înregistrările	  cu	  Sergiu	  Celibidache	  din	  arhiva	  Televiziunii	  Române,	  în	  timpul	  vizitelor	  
sale	  în	  România	  reprezintă	  o	  mărturie	  unică	  a	  celui	  care	  a	  declarat:	  „Sunt	  român	  şi	  voi	  muri	  român”.	  
„Român	  născut	  să	  dirijeze	  o	  lume”	  invită	  audienţța	  să	  se	  alăture	  iubitorilor	  de	  perfecţțiune	  într-‐o	  

călătorie	  aparte	  în	  lumea	  lui	  Celibidache	  -‐	  	  românul	  care	  a	  privit	  absolutul	  pe	  gaura	  cheii	  muzicale,	  
redimensionându-‐ne	  definitiv	  universul	  sonor...	  

Trailerul	  „Român	  născut	  să	  dirijeze	  o	  lume”:	  

http://www.youtube.com/watch?v=fiIg2hawMBU&feature=youtu.be	  

	  
Evenimentul	  face	  parte	  din	  Festivalul	  Sergiu	  Celibidache,	  ediţția	  I.	  

Festivalul	  „Sergiu	  Celibidache	  100”	  este	  organizat	  sub	  Înaltul	  Patronaj	  al	  Preşedintelui	  României	  în	  
parteneriat	  cu	  Primăria	  Municipiului	  Bucureşti.	  

Coproducători:	  TVR	  şi	  ArCub.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Sponsori:	  Apa	  Nova,	  Catena,	  Niro	  Investment	  Group,	  Enel.	  	  

	  

	  



	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

Parteneri	  principali:	  Primăria	  Sectorului	  6	  şi	  Centrul	  Cultural	  European	  Sector	  6,	  Banca	  Naţțională	  a	  
României,	  Ateneul	  Român,	  Artmark,	  Atelier	  Wood	  Be	  Nice,	  F64,	  EPSON,	  Mons	  Medius	  Investments,	  

Editura	  Spandugino,	  Grand	  Cinema	  Digiplex	  din	  Băneasa	  Shopping	  City,	  Universitatea	  Naţțională	  de	  
Muzică	  Bucureşti,	  Academia	  Română,	  Institutul	  Francez	  Bucureşti,	  Privileg	  Catering,	  Aqua	  Carpatica,	  
Aristocrat	   Events	   Hall,	   Liga	   Studenţților	   Români	   din	   Străinătate,	   Howard	   Johnson	   Grand	   Plaza,	  

Magnolia,	  Sergiu	  Celibidache	  Stiftung.	  	  	  

Parteneri	  Media:	  Radio	  România	  Muzical,	  Radio	  România	  Cultural,	  Radio	  România	  Actualităţți,	  Radio	  
România	   Internaţțional,	   RFI	   România,	   Cocor,	   Spectacular	   TV,	   Jurnalul	   Naţțional,	   Publicaţțiile	   Flacăra,	  
Observatorul	   Cultural,	   hotnews,	   eva.ro,	   9am,	   wall-‐street,	   Agerpres,	   Amos	   news,	   AgenţțiaDePresă	  

Mondenă,	  Zile	  şi	  Nopţți,	  Revista	  Sunete,	  Şapte	  Seri,	  Accent	  Cultural,	  Academia	  Caţțavencu,	  România	  
Liberă,	   Nine	   O’clock,	   The	   Money	   Channel,	   Calendar	   Evenimente,	   Q	   Magazine,	   Revista	   Cariere,	  
Tonica,	  Senso	  Tv,	  Art	  Act	  Magazin,	  City	  Compass,	  Romania	  Insider.	  	  	  


