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Sistemul de sprijinire a artelor
într‐o societate în tranziție:
România 1990‐2006

Dan Eugen Rațiu
STUDIUL de față pleacă de la constatarea precarității condiției artişti‐
lor din România la începutul anilor 1990, care poate fi descrisă succint
astfel: ieşiți dintr‐o organizare birocratică a vieții artistice aflată sub asis‐
tența şi controlul politico‐ideologic al „partidului‐stat”, artiştii ocupau o
poziție marginală în cadrul noului sistem social, precum şi în relație cu
piața de artă şi cu instituțiile artistice internaționale; această marginalitate
a fost resimțită ca o lipsă de recunoaştere în termeni atât financiari, cât şi
simbolici, care trebuia urgent remediată. Preocuparea artiştilor, de altfel
legitimă, pentru un statut social şi profesional corespunzător unei țări
europene democratice şi pentru recunoaştere publică nu şi‐a găsit însă
întotdeauna o formulare adecvată şi, ca urmare, nici soluții viabile. Dacă
diagnosticul era acceptabil, în schimb terapia solicitată de pacienții‐artişti
sau prescrisă de medicii‐administratori culturali nu a fost întotdeauna
cea mai potrivită. „Modelele subiective ale actorilor”1 din domeniul cul‐
tural au fost în general consonante cu dirijismul şi protecționismul etatist
care a caracterizat mult timp acțiunea publică (şi în acest domeniu). Or, anii
1990 au cunoscut transformări majore atât pe plan local, prin dezangaja‐
rea statului asistențial aflat în lipsă cronică de resurse financiare, cât şi pe
plan global, prin schimbarea filosofiei politicii culturale şi totodată a re‐
gimului artei contemporane, internaționalizată la fel ca piața de artă. În
acest context, problema rolului statului în sectorul cultural şi a ceea ce
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artiştii (mai) pot aştepta în mod realist din partea sa devine crucială: este
protecționismul statului cea mai bună modalitate de sprijinire a artelor şi
a creativității artistice sau o altă cale este posibilă între paternalismul
etatist şi abandonarea artelor la discreția pieței divertismentului demo‐
cratic? Este condiția de asistat social soluția viabilă la marginalitatea ar‐
tistului în raport cu piața de artă şi cu instituțiile artistice sau o altă alter‐
nativă este posibilă? Ultima întrebare pune în joc problema modalităților
de recunoaştere socială a artistului în condițiile noului regim al artei con‐
temporane: cum se poate obține recunoaşterea instituțiilor artistice şi a
pieței internaționale şi ce rol legitim (mai) pot juca autoritățile publice
naționale în acest proces?
Dacă analiza precedentă a avut în vedere rolurile pe care statul ro‐
mân le atribuie culturii şi artelor, permițând formularea unor concluzii
referitoare la valorile şi justificările politicii culturale, de această dată este
vorba de a înțelege rolul pe care statul însuşi şi l‐a asumat în domeniul
cultural, precum şi caracterul şi mecanismele intervenției sale. Prin urma‐
re, analiza vizează politicile culturale (la plural), definite ca „ansambluri de
măsuri publice – nominalizări, finanțări, crearea de diverse dispozitive şi
instituții […] sau cum se spune acum, politici publice ale culturii”
(Urfalino 2004: 385). Obiectivul principal este de a arăta în ce măsură
mecanismele şi modalitățile de intervenție a statului român în sectorul
cultural au răspuns rolului asumat şi dacă au contribuit la tratarea sau
soluționarea diagnosticului constatat – condiția precară şi marginalitatea
artiştilor.
În urma procesului de revizuire constituțională din 2003, o cerință
preliminară pentru aderarea României la Uniunea Europeană, au fost
introduse noi articole în Constituție, printre care unul în cadrul drepturi‐
lor şi libertăților fundamentale, intitulat „Accesul la cultură”. Acest arti‐
col (33) stabileşte rolul statului în domeniul cultural în următorii termeni:
„(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea
culturii naționale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii
culturale, dezvoltarea creativității contemporane, promovarea valorilor
culturale ale României în lume” (Parlamentul României 2003: 4‐5). Deşi
aderarea la Uniunea Europeană poate fi văzută ca un pas înainte şi pen‐
tru politica culturală, de fapt această formulare nu face decât să reia cele
mai generale obiective ale politicii culturale enunțate de‐a lungul timpu‐
lui în discursul oficial. Plecând de la premisa după care crearea unui me‐
diu şi a unor aranjamente instituționale adecvate reprezintă un indicator
important al hotărârii unui stat de a sprijini artele şi creativitatea artistică,
voi analiza sistemul de sprijinire a artelor în România pentru a arăta dacă
acesta a contribuit într‐adevăr la „stimularea artelor” şi la „dezvoltarea

Sistemul de sprijinire a artelor într‐o societate în tranziție

99

creativității contemporane”. Perioada avută în vedere este cea scursă de
la căderea regimului comunist în Decembrie 1989 până la aderarea la
Uniunea Europeană în Ianuarie 2007, care poate fi definită ca o perioadă
„de tranziție” de la totalitarism şi economia planificată de stat la demo‐
crație şi economia de piață.2
Mai întâi, analizez aranjamentele instituționale care structurează po‐
liticile de sprijinire a artelor şi artiştilor, în raport cu moştenirea istorică.
În al doilea rând, examinez practicile/ modalitățile corelate de decizie, de
elaborare şi de înfăptuire a politicilor culturale, expunând logicile care
subîntind acțiunea publică în sprijinul artelor şi artiştilor, precum şi di‐
lemele şi constrângerile cu care autoritățile publice sau artiştii se confrun‐
tă în acest cadru instituțional. În al treilea rând, analizez „infrastructura
creativă” sau mijloacele de sprijinire a artelor şi artiştilor şi sursele aces‐
tora. În final, evaluez eficacitatea intervenției guvernamentale pentru
sprijinirea artiştilor/creativității şi consecințele sale asupra organizării
artelor şi a calității activității artistice în perioada postcomunistă (1990–
2006), şi formulez câteva recomandări de politici culturale adecvate atât
specificului local, cât şi contextului global.
În ceea ce priveşte ariile politicilor culturale vizate, analiza se con‐
centrează pe artele vizuale, respectiv pe artistul individual. Perspectiva
adoptată aici este cea a teoriei neo‐instituționale, conform căreia mediul
şi aranjamentele instituționale dintr‐o țară şi istoria acestora contează mai
mult decât economia în explicarea politicii sale publice (Toepler &
Zimmer 2002: 32). Prin „mediu şi aranjamente instituționale” desemnez,
într‐un sens mai inclusiv decât North (1994: 2‐3), atât regulile formale
(legislație, reglementări, drepturi de proprietate etc.) şi constrângerile
informale (convenții, norme de comportament etc.), cât şi rețeaua de or‐
ganizații, care structurează în mod specific interacțiunile în societate. Pe
de altă parte, trebuie ținut cont şi de ideea că izomorfismul este o forță de
dezvoltare a politicii publice inter‐țări şi că „țările învață una de alta
adoptând soluțiile formulate de alții pentru anumite probleme” – asump‐
ție pe care se bazează conceptul de „familii de națiuni” dezvoltat de
Francis G. Castles (1993) şi împrumutat de Toepler & Zimmer (2002: 33)
în analiza comparativă a politicilor culturale. De aceea, voi încadra siste‐
mul de sprijinire a artelor din România în categoria sau „familia de poli‐
tici culturale” corespunzătoare, expunând atât similitudinile, cât şi dife‐
rențele între politicile culturale de aici şi cele din țările care i‐au servit
drept model.
Pe scurt, există mai multe modele de politici culturale având variate
rădăcini istorice, aranjamente instituționale şi modalități de sprijinire a
artelor, printre care: familia anglo‐saxonă de politici culturale (cu Statele
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Unite ale Americii ca tip‐ideal), familia nordică‐scandinavă (exemplifica‐
tă de Suedia), şi familia continental‐europeană (cu Franța ca tip‐ideal).
Trăsăturile specifice ale modelul etatist francez, manifestat până spre
sfârşitul anilor 1990 printr‐o abordare birocratică de tip top‐down („de
sus‐în‐jos”), sunt: asumarea de către guvern a rolului dominant în special
în producerea culturii înalte, dar şi în difuzare şi consumul cultural, de
unde un nivel înalt al cheltuielilor publice pentru arte şi cultură; asuma‐
rea responsabilității conceperii şi aplicării politicii culturale de către o
puternică birocrație culturală, sub controlul Ministerului Culturii, ceea ce
duce la preeminența instituțiilor culturale publice prestigioase, concen‐
trate în capitală, față de dezvoltările artistice independente din provincie
– preeminența care în condițiile unei puternice tradiții centraliste a rămas
neafectată de politicile de descentralizare (din anii 1980); subdezvoltarea
patronajului privat şi din zona afacerilor, ca urmare a tradiționalelor ati‐
tudini anti‐piață şi anti‐business ale decidenților politicii culturale (până la
începutul anilor 1990); utilizarea culturii ca sinonim pentru națiune şi
pentru exprimarea specifică a statalității, precum şi ca instrument de
modernizare a societății (Toepler & Zimmer 2002: 33‐36). Modelul nordic
ilustrat de Suedia propune o abordare corporatistă a politicii culturale:
prin tradiție, responsabilitatea financiară pentru arte şi cultură aparține
în mod exclusiv guvernului, care oferă un sprijin consistent instituțiilor
culturale publice în special, dar şi organizațiilor independente; în timp ce
se urmăreşte menținerea unei abordări universale, egalitare, prin încura‐
jarea de la nivel central, sistemul este profund descentralizat, acordând
regiunilor şi instituțiilor locale un grad înalt de control; aranjamentele
corporatiste oferă sprijin nu doar pentru cultura înaltă, ci şi pentru o re‐
țea largă de activități culturale populare, de la „firul ierbii”, de unde o
mai mare varietate organizațională a sectorului cultural; în condițiile
unor sentimente preponderent anti‐comercializare, lipsesc stimulentele
pentru sprijinul financiar privat (Toepler & Zimmer 2002: 36‐39). În fine,
modelul anglo‐saxon exemplificat de cazul SUA, care au o puternică tra‐
diție republicană a guvernării limitate şi a inițiativei private dar le lipseş‐
te o tradiție a culturii înalte şi o largă bază populară pentru activitățile
culturale, se caracterizează prin: dominația sectorului privat atât în pro‐
ducerea/difuzarea, cât şi în finanțarea artelor şi culturii – sectorul non‐
profit în cazul culturii înalte, cel pentru‐profit în cazul industriei cultura‐
le –, guvernul jucând doar un rol de susținere; existența unei rețele des‐
centralizate şi dispersate de finanțare privată şi publică, stimulată de
guvernul federal; lipsa unei agende generale clare şi lipsite de ambiguita‐
te a procesului de politică culturală (Toepler & Zimmer 2002: 39‐42).
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CADRUL INSTITUȚIONAL‐ORGANIZAȚIONAL: ARANJAMENTE
INSTITUȚIONALE

Politicile de sprijinire a artelor în România postcomunistă nu pot fi
separate de istoria sa şi de aranjamentele instituționale tradiționale. Aici,
sectorul cultural are o lungă istorie de supunere la controlul unui stat
hiper‐centralizat şi autoritar sau totalitar. În regimul comunist, „parti‐
dul‐stat” – partidul unic în conjuncție cu guvernul – a exercitat controlul
total şi cenzura politică‐ideologică asupra culturii şi artelor, după modelul
sovietic, prin intermediul aparatelor fie de partid, precum Secția de Propa‐
gandă şi Agitație/Direcția de Propagandă şi Cultură a CC al PMR, ulterior
Secretariatul pentru Propagandă al CC al PCR, fie guvernamentale – de la
Ministerul Artelor şi Informațiilor din 1948 la Comitetul de Stat pentru
Cultură şi Arte (1962‐1971) – sau al celor mixte, precum Consiliul Culturii
şi Educației Socialiste (CCES), care le‐a înlocuit în 1971. La nivel regional,
județean şi orăşenesc, diverse comitete/consilii subordonate, cu geometrii
şi atribuții variabile pe durata regimului comunist, executau hotărârile
partidului şi guvernului în ceea ce privea activitatea în domeniul culturii şi
artelor.3 Acest control politico‐ideologic total asupra sectorului cultural a
fost favorizat de naționalizarea tuturor mijloacelor de producție şi de difu‐
zare a culturii şi artelor, a educației artistice, şi de disciplinarea şi subordo‐
narea uniunilor profesionale ale creatorilor – precum Uniunea Scriitorilor
(US), Uniunea Artiştilor Plastici (UAP), Uniunea Compozitorilor (UC) etc.,
formele remaniate în care au supraviețuit în timpul regimului comunist
asociațiile profesionale apărute în perioada interbelică.4 Dat fiind rolul
atribuit culturii şi artelor ca instrumente propagandistice ale schimbării
revoluționare, statul comunist a susținut o infrastructură culturală publică
masivă – teatre şi opere, filarmonici, muzee, biblioteci, săli de cinema şi de
expoziție, cămine culturale, reviste culturale, precum şi edituri, tipografii,
librării, studiouri cinematografice etc. –, în creştere continuă. La sfârşitul
anilor 1980, aceasta însuma peste 37 de mii de unități culturale de stat,
activități, asociații şi grupuri, răspândite din marile oraşe până în comune
şi sate (CE 1999a: 49‐53; CE 1999c: 5‐6, 9; CE/ERICarts 2003: 2‐3).
Dată fiind această tradiție şi îmbinare de aparate de stat/ administra‐
tive şi ideologice, orientate spre sprijinirea şi exploatarea resurselor cul‐
turale „oficiale” pentru îndeplinirea programului partidului unic PMR/
PCR de construcție a socialismului/comunismului, îmi propun să exami‐
nez dacă guvernările postcomuniste au reuşit să instaureze aranjamente
instituționale adecvate, apte să sprijine cu adevărat dezvoltarea artelor şi
a culturii.
Din 1990, un organism‐cheie controlează guvernarea culturii şi a ar‐
telor de la nivel central, Ministerul Culturii (MC). Acesta a fost înființat în
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zilele următoare revoluției din Decembrie 1989 pe ruinele CCES şi reor‐
ganizat în 2001 ca Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC), precum şi în
2009/2010, când în titulatură a apărut mai întâi Patrimoniul Național, iar
apoi au dispărut Cultele. Ministerul dispune de o rețea de servicii (de‐
concentrate) în teritoriu, care cuprinde cele 41 de Inspectorate pentru
Cultură județene şi cel al municipiului Bucureşti, reorganizate în
2001/2005 ca Directorate Județene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Național (DJCCPCN), respectiv din municipiul Bucureşti. La
acestea se adaugă alte agenții centrale de finanțare şi control coordonate
de minister, precum Centrul Național pentru Cinema, Oficiul Național al
Monumentelor Istorice, ARTEXIM (organizare de evenimente culturale şi
impresariat artistic), Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA),
etc. La nivel județean şi la nivel local, sectorul cultural public se află în
subordinea autorităților publice corespondente, consiliile județene şi
consiliile locale sau municipalități.
De‐a lungul întregii perioade analizate aici, au avut loc tentative de
descentralizare, deconcentrare, şi reformare a administrației culturale
publice, care au alternat însă cu tentative opuse, de re‐centralizare. Primii
ani de după revoluție, 1990–1992, au fost marcați de încercări de a defini
normalitatea relației administrației publice cu cultura, odată ce aceasta a
ieşit de sub control politic‐ideologic, dar între anii 1992–1996 (guvernarea
PDSR) Ministerul Culturii a devenit „un veritabil bastion al rezistenței la
schimbare şi reformă”. În lipsa unei concepții actualizate despre politica
culturală în regim democratic, acțiunea publică în sprijinul culturii a fost
dominată de o „concepție centralistă şi paternalist‐etatistă” şi de tentative
de re‐centralizare, având ca pârghie ajutorul sau comanda de stat, şi de
control al unui domeniu cultural dominat la rândul său de o „mentalitate
asistată” (MC 2000: 17, 20‐22, 53). Guvernarea CDR‐USD‐UDMR, instala‐
tă în urma alegerilor de la sfârşitul anului 1996, a reluat politica de re‐
formare a aranjamentelor instituționale, prin îndepărtarea de modelul
centralizat‐birocratic, piramidal, şi apropierea (ca intenție) de un model
descentralizat asemănător celui din țările nordice sau din Olanda. Cu
toate acestea, sistemul de sprijinire a culturii – având ca scopuri declarate
garantarea libertății de expresie şi accesul la cultură –, a fost conceput ca
un angrenaj pus în funcțiune prin mijloace nu doar legislative, ci mai ales
administrative (Nițulescu 2000: 1‐2, 2002: 2‐3).
Astfel, în ciuda tentativelor de reformă, cadrul instituțional rămâne
puternic centralizat şi continuă să fie dominat – de la producție până la
distribuție şi omologare estetică – de către Ministrul Culturii (şi Cultelor)
şi serviciile sale deconcentrate (DJCCPCN). Numeroase instituții cultura‐
le şi artistice de rang „național” – muzee, teatre, opere, filarmonici, cele
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mai multe situate în capitala țării, Bucureşti – au rămas sub directa auto‐
ritate a ministerului culturii, fiind considerate de importanță majoră.
Numărul instituțiilor/organizațiilor culturale controlate în mod direct de
către ministerul culturii a variat considerabil de‐a lungul perioadei con‐
siderate, urmând diferitele valuri de centralizare, descentralizare, şi re‐
centralizare, dar continuă să fie încă destul de mare.5 Ministerul contro‐
lează, de asemenea, centre de cultură şi alte unități/entități naționale de
producție culturală şi de distribuție (precum Studioul de Creație Cinema‐
tografică din Bucureşti, Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a
Filmelor „Româniafilm”), reviste culturale şi societăți comerciale precum
studiouri de producție cinematografică („Rofilm”, „Sahia Film” şi „Ani‐
mafilm”), edituri şi tipografii. La nivel județean şi la nivel local, instituții
publice culturale şi artistice similare – de spectacole şi concerte, muzee şi
colecții, biblioteci etc. –, dar considerate de importanță locală, se află sub
autoritatea şi controlul autorităților publice corespondente, consiliile
județene şi consiliile locale.
Guvernarea culturii şi artelor este astfel structurată vertical‐ierarhic,
diferitele niveluri de guvernare îndeplinind pe orizontală aceleaşi funcții:
controlul şi administrarea instituțiilor/ unităților culturale, distribuirea de
fonduri publice şi producerea evenimentelor culturale. O schimbare
semnificativă a fost lansată în 1998‐1999, când mandatul de a selecta pro‐
grame şi proiecte culturale – inclusiv ale unor organizații non‐ guverna‐
mentale şi artişti individuali –, pentru finanțarea din fonduri publice prin
granturi sau alte scheme de sprijin, a fost încredințat unui organism dis‐
tinct, Fondul Cultural Național (FCN). Însă Fondul a ajuns funcțional
doar în anul 2002, iar în 2005 a fost redenumit Administrația Fondului
Cultural Național (AFCN) şi reorganizat pentru a deveni în mod real un
organism autonom de selecție şi finanțare similar cu agențiile para‐statale
de tipul arm’s‐length, precum National Endowment for Arts în Statele
Unite, Arts Council în Marea Britanie, sau fondurile culturale din Unga‐
ria, Bulgaria, Estonia ori din alte țări, care funcționează după principiul
autonomiei deciziei de selecție, separată de sursa primă de finanțare.
În această matrice instituțională‐organizațională, organizațiile cultu‐
rale independente/ non‐guvernamentale fie finanțatoare fie producătoare
dețin o parte foarte redusă, chiar dacă în creştere semnificativă după anul
2000 (vezi ghidul elaborat de Asociația ECUMEST, 2005). Până la jumăta‐
tea anilor 1990, organizațiile culturale de acest tip au fost cvasi‐ inexisten‐
te, astfel încât posibilitățile de susținere suplimentară a artelor şi artişti‐
lor, din partea sectorului non‐guvernamental, au fost foarte limitate.
Uniunile profesionale ale creatorilor (UAP, US, UC, etc.) s‐au menținut
după 1989, continuând să ofere asistență propriilor membri şi să le prote‐
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jeze drepturile. Dar aria sprijinului oferit de acestea nu a inclus artiştii
tineri/emergenți care nu erau înrolați în rândurile lor – destul de mulți,
deoarece fie unele au avut criterii exclusiviste de acces fie procedurile de
primire au fost limitate sau suspendate în ultimii ani ai regimului comu‐
nist. În acest context conflictual, au apărut unele asociații alternative,
precum Asociația Scriitorilor Profesionişti (ASPRO), dar fără a deține
mijloacele logistice şi financiare ale vechii Uniuni a Scriitorilor. De ase‐
menea, au apărut organizații în arii noi, nereprezentate înainte, ca Uniu‐
nea Teatrelor din România (UNITER), fundată în 1990, care dezvoltă
activități de creație, de producție teatrală şi training profesional, precum
şi alte activități socio‐culturale.
În domeniul particular al artelor vizuale, primul deceniu postcomu‐
nist este caracterizat de raritatea atât a practicilor „contemporane”6, cât şi
a instituțiilor de expunere, difuzare şi consacrare a acestora – muzee sau
centre de artă contemporană şi galerii private de artă contemporană.
Spațiile de producere (ateliere), de expunere şi de vânzare a operelor de
artă au rămas, în marea lor majoritate, sub controlul statului/autorităților
locale sau al UAP, a cărei rețea de galerii şi de ateliere pentru artişti –
mult redusă după 1990 – este rezervată uzului exclusiv al membrilor săi.7
În România, spre deosebire de alte țări chiar est‐europene/foste comunis‐
te, până la înființarea Muzeului Național de Artă Contemporană
(MNAC) – decisă în 2001 şi finalizată în octombrie 2004 prin instalarea sa
într‐un pavilion renovat al Palatului Parlamentului, fostul „palat al lui
Ceauşescu”–, singurele structuri muzeale publice de acest tip au fost doar
un mic muzeu specializat în arta contemporană românească la Galați,
înființat în 1967, şi un departament de artă contemporană, înființat în
1994 la Muzeul Național de Artă al României din Bucureşti (alături de
care se află câteva componente ne‐autonome ale colecțiilor din alte mu‐
zee din țară). Chiar după înființarea MNAC, s‐a putut însă vorbi despre
lipsa unui „muzeu” de artă contemporană, datorită politicii expoziționale
adoptate de acesta, specifică unui centru de artă, fără colecție/expunere
permanentă.
Mai mult, în perioada analizată aici nu au existat nici condiții favo‐
rabile de întâlnire a ofertei cu cererea şi de intermediere a tranzacțiilor
printr‐o piață de artă funcțională. O astfel de piață presupune: existența
unor actori – artişti, colecționari/investitori, intermediari precum art
dealers sau negustori de artă, galerii de artă comerciale, case de licitație, şi
specialişti (curatori, critici, istorici de artă) care îndeplinesc munca
non‐economică de omologare a valorii estetice şi de ierarhizare; o struc‐
turare pe diferite categorii (arta „clasată”, „chromos”, arta contemporană:
emergentă, recunoscută, consacrată) şi niveluri (primar, secundar, terți‐
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ar); reglementări cu privire la taxe şi stimulente fiscale; anumite practici
comune – ofertă continuă, număr considerabil de tranzacții directe şi în
circuit comercial (intrări/ieşiri) prin licitații şi târguri de artă, transparen‐
ță, informații disponibile –, şi uzajuri culturale private, precum
colecționismul pentru plăcere, decorație, prestigiu cultural etc. (Moulin
1997, Robertson 2005). Or, în România au lipsit nu doar instituțiile de
expunere, ci şi colecționismul particular sau corporatist şi galeriile co‐
merciale de artă contemporană: în 2007, în Bucureşti funcționau 12 astfel
de galerii (cam o treime din suprafața expozițională existentă în perioada
interbelică), în timp ce într‐o altă capitală a unei țări fostă comunistă,
Praga, funcționau 120 (Marina 2008). De asemenea, practicile au fost neu‐
zuale: majoritatea vânzărilor erau directe, în afara circuitului comercial,
fără să existe un sistem de cote de referință, fără transparență, şi în lipsa
gustului pentru colecționarea artei contemporane. Spre exemplu, cifra
globală de afaceri a celor 4 case de licitație existente a fost de 1.6 milioane
euro în 2006 şi de 4 milioane euro în 2007 (aproape exclusiv artă „clasa‐
tă”), în galerii cele mai bune vânzări (best sales) de artă contemporană
situându‐se la aproximativ 7‐8 mii euro/lucrare pentru artişti consacrați,
iar pentru artiştii emergenți la 1‐3 mii euro/lucrare. În acelaşi timp, unele
universități publice (UAIC Iaşi, ASE Bucureşti) au cheltuit una 200 mii
dolari iar cealaltă 320 mii euro pentru picturi murale ale aceluiaşi pictor,
iar municipalitatea Bucureşti şi Ministerul Culturii au achitat 800 mii–1
milion euro pentru lucrări de for public (monumentul Caragiale, memo‐
rialul Revoluției din 1848 în Arad) aceluiaşi sculptor.8 În aceste condiții,
până în 2007, piața de artă din România a rămas fragmentată, strict loca‐
lă, neconectată la circuitul comercial internațional al artei contemporane,
cu excepția tentativelor unor noi galerii comerciale apărute după
2003/2005, precum H’art, Galeria Posibilă, Anaid şi Plan B.
Această penurie de organizații locale independente a fost parțial
compensată de câteva agenții sau centre culturale străine, care au funcți‐
onat în România de la începutul anilor 1990, precum Institutul francez şi
Centrele culturale franceze, Institutul Goethe, British Council, Pro
Helvetia, KulturKontact etc., şi de fundații private precum Fundația So‐
ros pentru o Societate Deschisă, al cărui Centru de Artă Contemporană
(CSAC) înființat în 1993 a „contribuit decisiv la formarea unei scene a
artei mult mai diverse şi dinamice.” Aşa cum se menționează într‐un
scurt ghid al sectorului cultural actual, „spiritul de cooperare în rețea
(networking)” adus de aceste organizații a contribuit la întărirea sau la
crearea unor noi inițiative sau instituții/organizații artistice alternative
(Asociația ECUMEST 2005: 14, 23‐24). Totuşi, acest proces a câştigat teren
şi s‐a consolidat după 2000, când noile galerii de artă contemporană
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emergente au început să colaboreze cu fundații sau organizații artistice
independente. Aparițiile unor cariere profesionale precum cele de mana‐
ger cultural, curator de expoziții, agent de presă, producător şi dealer de
artă sunt, de asemenea, fenomene recente în România (Şuteu 2007b: 2).

ELABORAREA ŞI APLICAREA POLITICILOR CULTURALE:
CARACTERISTICI ŞI LOGICI

În regimul comunist, partidul‐stat a acționat ca unic proprietar, ad‐
ministrator atotputernic şi cenzor al culturii, asumându‐şi „rolul condu‐
cător în domeniul literaturii şi artelor”, adică cel de planificare, produce‐
re, difuzare, dirijare şi validare cultural‐ideologică. Pentru a‐şi asigura
monopolul ideologic şi administrativ asupra sectorului cultural şi a crea‐
ției artistice, partidul‐stat a combinat politicile represive cu cele de susți‐
nere, asistențiale: alături de controlul şi represiunea ideologice, impuse
prin supravegherea şi cenzurarea literaturii şi artelor, a folosit şi instru‐
mente financiare de susținere a artelor şi artiştilor, în principal bugetul de
stat. Cele două tipuri de politici/instrumente au variat ca intensitate şi
accent, cele represive fiind mai dure în prima perioadă a regimului co‐
munist şi la nivel central (în special în anii 1950, prin impunerea concep‐
tului de „realism socialist”), dar asociate cu un consistent sprijin financiar
din partea statului, care însă a fluctuat şi s‐a redus în ultima perioadă,
scăzând dramatic în condițiile crizei economice din anii 1980. O pârghie
importantă a politicii culturale a constat în combinarea controlului finan‐
ciar asupra bugetelor uniunilor de creatori cu controlul politico‐ideologic
asupra membrilor acestora. Apartenența la uniunile de creatori era condi‐
ționată nu doar de criterii artistice, ci şi de fidelitatea față de puterea poli‐
tică şi directivele sale tematice‐stilistice.9 Astfel, relațiile dintre puterea
politică şi creatori/artişti s‐au bazat pe un soi de „contract social” (Vasile
2011: 178), un „contract tacit” sau „pact de neagresiune” (Ionescu 2003:
59, 68), prin care creatorii/artiştii acceptau noul regim comunist şi „în‐
drumarea de către partid” a literaturii şi artelor, iar acesta le asigura un
statut social, condiții de viață decente şi – pentru unii sau în anumite
perioade – chiar enorme avantaje. Au fost utilizate diverse instrumente
economice şi juridico‐politice de sprijinire şi de fidelizare a artiştilor:
achiziții şi comenzi de stat – în cazul artelor plastice, prin intermediul
Fondului Plastic10, fiind rezervate din 1958 doar pentru artiştii membri ai
UAP/FP –, precum şi salarii pentru „artiştii de stat”, pensii, şi alte benefi‐
cii şi recompense materiale sau simbolice pentru cei recunoscuți şi inte‐
grați politic – onorarii, premii, ordine, medalii, decorații. Spre exemplu,
Premiul de Stat – instituit în 1949 şi acordat mai ales pe criterii politi‐
co‐ideologice, nu estetice, „celor care au realizat lucrări deosebit de valo‐
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roase pentru construcția socialismului” – avea la început un cuantum
foarte consistent: în 1952, cele trei clase ale distincției erau în valoare de
7500–15000–25000 lei, pentru a ajunge în 1954 la 15000–25000–30000 lei în
domeniul literaturii şi artelor, în condițiile în care salariul mediu era de
aproximativ 500 lei (Vasile 2011: 77, 107‐109). De asemenea, comenzile
sau achizițiile publice de artă plastică puteau ajunge la sume foarte con‐
sistente în cazul respectivelor lucrări şi al artiştilor „înregimentați”, în
aceeaşi perioadă plătindu‐se pentru o pictură „angajată” 30000 lei, iar
pentru monumentul lui Lenin (lucrarea lui Boris Caragea, preşedintele
UAP) o sumă imensă, care depăşea considerabil 1 milion lei (Ionescu
2003: 27, 40).
Problema care se pune în continuare este aceea de a determina cum
şi‐au conceput guvernările postcomuniste rolul în domeniul cultural şi
cum a acționat statul, în şi prin cadrul instituțional‐organizațional mențio‐
nat şi în raport cu această tradiție, pentru îndeplinirea obiectivelor politicii
sale culturale: ca producător cultural sau ca mediator, ca instanță valoriza‐
toare sau neutră, intervenind pe baza unor rațiuni sociale sau artistice?
Pentru a răspunde, prezint mai întâi un scurt inventar al politicilor cultura‐
le utilizând o cercetare precedentă (Rațiu 2006), expunând logicile conflic‐
tuale care subîntind acțiunea statului postcomunist din domeniul cultural
şi diversele constrângeri exercitate asupra acțiunii publice şi a comunității
artistice.
Logica voluntaristă a „statului cultural” versus logica nonintervenționistă
a „statului mediator”
După 1989, politicile culturale ale statului român au fost formulate
urmând, în general, tradiția etatistă‐centralistă anterioară. Ministerul
Culturii, reorganizat sub diverse titulaturi în 2001 şi în 2009/2010, a jucat
şi continuă să joace cel mai important rol în luarea deciziilor, elaborarea
şi aplicarea politicii culturale la toate nivelurile guvernării şi administră‐
rii, atât centrale, cât şi județene şi locale, prin intermediul serviciilor sale
publice deconcentrate din fiecare județ şi din capitală – cele 41+1 de In‐
spectorate pentru Cultură, reorganizate apoi ca Directorate Județene pen‐
tru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Național (DJCCPCN).
În acest cadru instituțional, procesul decizional a fost extrem de cen‐
tralizat, voluntarist şi personalizat. Până în 1997, când a fost creat un
consiliu consultativ mai larg în cadrul Ministerului Culturii, conceperea
politicilor publice s‐a realizat într‐un circuit închis, fiind asumată exclusiv
de către politicienii responsabili din domeniu, ministrul culturii în primul
rând, şi înalta birocrație culturală. Un departament de politici publice al
MC, care să schițeze, monitorizeze şi evalueze politicile culturale, a fost
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constituit doar în 2005. Parteneriatul public‐privat în formularea politicii
culturale, respectiv consultarea societății civile – ONG, organizații cultu‐
rale, asociații profesionale, etc. – este o dezvoltare destul de recentă şi de
fragilă (CE/ERICarts 2007: 2‐3). În consecință, şi nu fără legătură cu in‐
consistența doctrinară remarcată în capitolul anterior, elaborarea politicii
culturale şi deciziile în domeniu au depins în mare măsură de „modelul
mental” şi voința ministrului culturii. La o analiză atentă, orientările sau
prioritățile politicii culturale sunt corelate mai degrabă cu modelele su‐
biective ale persoanelor care au deținut demnitatea de ministru, decât cu
doctrinele politice oficiale ale diferitelor partide aflate succesiv la guver‐
nare, pe care aceştia le reprezentau. Spre exemplu, în timp ce ministrul
culturii din anii 1997–2000, Ion Caramitru, reprezentând istoricul Partid
Național Țărănesc‐Creştin Democrat (PNȚ‐CD), punea accentul pe inter‐
naționalizarea culturii române, pe participarea culturală şi îmbunătățirea
calității vieții (MC 2000: 17‐20), ministrul din anii 2001–2004, Răzvan
Theodorescu, reprezentând noul Partid Social Democrat (PSD, fost
PDSR), accentua „dimensiunea națională a culturii”, „identitatea naționa‐
lă”, patrimoniul cultural „național”, şi readucea „cultele” în aria centrală
de acțiune a ministerului, „în tradiția politicii româneşti de la începutul
anilor 1940 [sic!]” (Theodorescu 2001: 3, MCC 2001: 43‐44). De asemenea,
după cum voi arăta mai jos, nici aplicarea nici instrumentele politicii cul‐
turale nu sunt întotdeauna coerente în raport cu rațiunile sau finalitățile
acesteia, asumate oficial.
Maniera în care ministerul şi‐a conceput rolul său în domeniul cul‐
tural a afectat şi realizarea politicilor culturale. Odată cu sfârşitul regimu‐
lui comunist, a încetat desigur controlul absolut şi cenzura ideologică
exercitate de acesta asupra culturii şi artelor. Totuşi, în perioada
post‐totalitară, Ministerul Culturii şi‐a definit rolul (tot) ca un administra‐
tor atotputernic şi a acționat preponderent în calitate de producător sau
operator cultural, intervenind direct nu doar în „coordonarea şi finanța‐
rea de programe şi proiecte în toate domeniile culturii”, ci şi în „inițierea”
şi „controlul” acestora, chiar şi atunci când în rapoartele oficiale se pro‐
clama „dispariția dirijismului în actul de administrare a instituțiilor cul‐
turale” (MC 2000: 7‐8, 12‐13). Între anii 2001–2004, guvernarea de stânga
PSDR/PSD a asumat prin vocea ministrului culturii (şi a utilizat) cu şi
mai multă tărie rolul ministerului de „administrare a culturii naționale şi
a actului de cultură” sau, cu un termen foarte sugestiv, de „diriguire a
culturii” (Theodorescu 2001: 3, 2003: 6). Acelaşi pattern se repetă şi la ni‐
velul serviciilor deconcentrate ale ministerului, ca rezultat al confuziei
între misiunea de a asigura cadrul de funcționare a domeniului cultural şi
cea de a produce „cultura”. Aşa cum se menționează în Strategia pentru
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descentralizare din 2006, cele mai multe dintre inspectoratele/directoratele
județene (DJCCPCN) au fost şi continuau să fie „axate mai degrabă pe
producția culturală decât pe asigurarea unui cadru organizatoric în acest
domeniu” (MCC 2006b: 20‐21). La fel au procedat şi organismele respon‐
sabile de promovarea culturii române în străinătate, Fundația Culturală
Română şi apoi Institutul Cultural Român (ICR), până la sfârşitul anului
2004. La acel moment, ICR avea în subordine (împreună cu Ministrul
Afacerilor Externe) 15 filiale – centre culturale sau institute culturale ro‐
mâneşti – instalate în unele dintre principalele capitale culturale ale lu‐
mii, precum Berlin, Londra, Madrid, New York, Paris, Roma etc. Ca ur‐
mare, toate autoritățile şi instituțiile publice din acest domeniu au acțio‐
nat mai degrabă ca producători direcți de evenimente culturale şi ca ges‐
tionari ai culturii, decât ca mediatori între cererea şi oferta culturală.
Ruptura majoră survine abia în 2005, când postura statului‐patron,
administrator şi controlor al culturii a fost abandonată, cel puțin la nivel
discursiv, de noua guvernare de centru‐dreapta a Alianței „Dreptate şi
Adevăr” (PNL şi PD)‐UDMR‐PUR/PC: Ministerul Culturii şi Cultelor
renunță în mod programatic la rolul de operator cultural, al său şi al ser‐
viciile sale publice deconcentrate, accentuând în schimb funcțiile de avi‐
zare, consultanță, interfață şi mediere. Astfel, programul de guvernare
privitor la politica în domeniul culturii stabileşte că: „Rolul ministerului
şi al instituțiilor publice în domeniu este de a asigura condițiile favorabile
creației culturale şi protejării patrimoniului cultural [...] Guvernul Româ‐
niei va reduce substanțial implicarea directă a autorității centrale în con‐
ducerea şi coordonarea unor instituții de cultură şi activități cultu‐
ral‐artistice” (Guvernul României 2005: 1, 3), deoarece „beneficiarii politi‐
cilor culturale trebuie să fie publicul şi creatorii, nu autoritățile”, după
cum precizează strategia MCC 2005‐2008 prezentată de ministrul liberal
al culturii, Mona Muscă, în fața comisiilor de cultură ale Parlamentului
(MCC 2005a: 1). În mod similar, şi ICR a renunțat să mai joace un rol de
omologare culturală sau de oficializare, pentru a‐şi asuma rolul neutru de
„facilitator” sau de „interfață între piețele culturale” (Patapievici 2011:4).
În perioada postcomunistă s‐a manifestat, aşadar, o tensiune în creş‐
tere între două modalități de înțelegere şi de aplicare a politicilor cultura‐
le, unele bazate pe gestiunea directă a culturii, celelalte operând prin
stimulente (incentives) şi reglementare, ambele remarcate deja în 1999 în
raportul de politică culturală al experților străini (CE 1999c: 17, 30). Altfel
spus, regăsim un conflict între logica voluntaristă a unui „stat cultural”
(precum cel francez)11 ce îşi asumă rolul de producător cultural major,
care a fost predominantă până la sfârşitul anului 2004, şi logica
non‐intervenționistă a unui „stat mediator” ce se limitează la a facilita
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acțiunea altora în domeniul cultural, care a fost asumată explicit la înce‐
putul mandatului 2005, fără a se impune însă pe deplin de atunci încoace.
Logica etatistă a culturii oficiale versus logica liberală a inițiativei private
În cea mai mare parte a perioadei analizată aici (1990–2006), aplica‐
rea efectivă a politicii culturale a urmat un model (hiper)centralist şi biro‐
cratic. Deşi „dirijismul etatist” (controlul direct şi deplin al activităților şi
instituțiilor culturale de către stat) a fost în general respins la nivel dis‐
cursiv, politicile ministerului culturii nu s‐au focalizat atât pe funcții,
precum sprijinirea artiştilor independenți sau a creativității artistice, cât
pe marile instituții culturale publice, considerate prioritare. Acest fapt
transpare atât din structura organizatorică a ministerului culturii, din
misiunile asumate de acesta şi alocarea fondurilor bugetare, cât şi din
discursurile oficiale. Spre exemplu, discursul preşedintelui României la
Forumul Cultural Național din iunie 2002 trasa rolul statului în termeni
care, pe lângă „facilitarea accesului larg la cultură, la educație şi creație”
şi reglementarea cadrul optim pentru „promovarea şi afirmarea valorilor
cultural‐artistice”, puneau accentul mai ales pe menținerea şi susținerea
masivului ansamblu public de instituții/organizații culturale:
Continuând tradiția ultimului veac şi jumătate [sic!], statul român are dato‐
ria să susțină marile noastre instituții culturale care asigură permanența
tradițiilor, vitalitatea creației contemporane şi menținerea artiştilor, a oa‐
menilor de ştiință şi cultură, în elita spirituală a lumii (Iliescu 2002: 2‐3).

Pe de altă parte, proclamata voință de descentralizare şi
de‐birocratizare nu şi‐a găsit echivalent nici în practicile autorităților
publice (şi nici în termeni financiari, cum voi arăta mai jos). Programele
majore pe plan intern ale MCC, ca şi cele externe ale altor organisme pu‐
blice precum FCR/ICR sau centrele culturale româneşti din străinătate, au
continuat să favorizeze producția entităților culturale publice în raport cu
„inițiativa privată” din sectorul cultural sau cu creația individuală, vi‐
zând sprijinirea cu prioritate a patrimoniului cultural, a culturii scrise şi
lecturii publice, şi a instituțiilor publice de spectacol. Printre aceste pro‐
grame majore ministeriale figurează, spre exemplu, Programul național de
valorificare a patrimoniului cultural (care include şi expozițiile de arte vizu‐
ale); Programul național de sprijin pentru cultura scrisă, cu componentele
sale „Programul de achiziții de cărți şi reviste culturale pentru bibliotecile
publice” şi „Programul de ajutor de stat pentru edituri”; Programul națio‐
nal de susținere a creației şi artei interpretative româneşti.
Este adevărat că documentele oficiale de politică culturală din peri‐
oada 1997‐2000 – rezultate fie ale acordului între comunitățile artistice şi
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autoritățile publice, precum declarația comună privitoare la Statutul creato‐
rilor de artă şi artiştilor interpreți din 1998 (MC, ANUC 1998: 6, 21), fie ale
expertizei străine, precum Strategia culturală (2000) formulată în cadrul
programului european PHARE „Consolidarea instituțională a Ministrului
Culturii din România” –, asumă ca regulă formală „neutralitatea” acțiunii
publice şi necesitatea menținerii echilibrului între elementele vieții cultura‐
le, precum patrimoniul cultural şi creativitatea contemporană, sau între
diversele tipuri de practici culturale. Strategia culturală induce însă o oare‐
care ambiguitate în privința implicării valorizatoare a guvernului:
Nu este sarcina Ministerului culturii să valorizeze aspectele etice, morale,
umane sau căutările de durată ale culturii în general, dar această sarcină care
revine guvernului [sic!], societății, şi țării în cele din urmă, va fi în mare măsu‐
ră sprijinită de dinamica creată de către țintele strategice (MC, UE 2000b: 4).

Dar, în pofida afirmării neutralității statului ca regulă formală a po‐
liticii culturale, de facto persistă în general un dezechilibru între cultura
vie sau arta „contemporană”, expresie a realității globale, internaționale,
şi moştenirea sau patrimoniul cultural național, în favoarea celui din
urmă, considerat „esențial pentru crearea identității naționale” (CE 1999a:
130‐131). Ca urmare a concepției despre cultură predominant identita‐
ră‐patrimonialistă, politica artelor şi obiectivele sale – „stimularea arte‐
lor” şi „dezvoltarea creativității contemporane” – ocupă un loc restrâns în
ansamblul politicilor culturale, rămânând în general la periferia acestora
din punct de vedere strategic şi al resurselor alocate. Excepția de la aceas‐
tă tendință generală o constituie politicile din anii 1997–2000 de favoriza‐
re a formelor de creație contemporană care aspiră la „redefinirea identită‐
ții națională prin raportarea la timpul occidental actual”, după cum se
precizează în raportul de politică culturală al MC (2000: 68). Dar, aşa cum
am arătat, concepția patrimonialistă a avut impact şi asupra structurii
ministerului culturii căci, odată cu noua conducere (de stânga) a ministe‐
rului şi reorganizarea sa ca MCC în 2001, DAV (înființată în 1996) este
comasată cu Direcția Muzee şi Colecții, în cadrul Direcției Generale a
Patrimoniului, iar susținerea creației artistice contemporane dispare ca
obiectiv explicit de politică culturală, până în 2005. Noua guvernare de
centru‐dreapta instalată la sfârşitul anului 2004 readuce între obiectivele
strategice ale Programului de guvernare 2005‐2008 în domeniul culturii
„favorizarea noilor forme de expresie şi practici culturale” (Guvernul
României 2005: 108), însă continuă să oscileze între o poziție valorizatoa‐
re şi una neutră, de „menținere a unui echilibru între tradiție şi inovație”,
după cum propune strategia MCC (2005a) prezentată ulterior în Parla‐
ment de ministrul liberal al culturii, Mona Muscă.
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Abordarea în privința sprijinirii creativității artistice a fost influența‐
tă, de asemenea, de constrângeri informale, precum atitudinile sau nor‐
mele de comportament paternaliste‐etatiste dominante mult timp în Ro‐
mânia. Astfel, pe când primul raport de politică culturală al experților
europeni sublinia importanța inițiativei private, a libertății operatorilor
culturali, a concurenței şi competiției, inclusiv în domeniul cultural –
recomandând ca, în condițiile unui buget în scădere, politicile culturale
să favorizeze crearea de noi structuri private pe piața culturală, precum
galerii de artă, întreprinderi de producție cinematografică ş.a. (CE 1999b:
6; CE 1999c: 7) –, raportul național al experților români, deşi remarca nece‐
sitatea „dezvoltării pieței interne de artă” şi a „constituirii unui sistem de
cote compatibile cu cele din exterior”, sugera ca acestea să se producă prin
intervenția statului, prin mecanismul „achizițiilor de stat” (CE 1999a: 117).
Recomandarea experților străini a fost însuşită de strategia DAV pentru
anii 2000‐2001, care şi‐a propus ca unul dintre obiectivele prioritare „ra‐
cordarea la sistemele de funcționare culturale europene prin stimularea
inițiativei private în crearea, conservarea şi punerea în valoare a acelor
lucrări artistice care înscriu cultura română în circuitul mondial de va‐
lori” (DAV 2000: 1). Dar şi acest obiectiv al politicii artei avea să fie aban‐
donat după 2001 de noua conducere a MCC.
Şi soarta (similară) a Strategiei culturale elaborată în cadrul progra‐
mului european PHARE 1997‐2000 în perspectiva aderării la UE (având
ca scop punerea bazei instituționale printr‐o politică culturală integrată)
este cât se poate de relevantă pentru tensiunile şi conflictele între două
logici diferite – etatistă şi liberală – de sprijinire a artelor şi culturii. În
acea strategie de extracție liberală, „asigurarea independenței [creatori‐
lor] față de subvențiile publice” apare ca una din țintele tactice (pe ter‐
men mediu/3 ani), în timp ce „întărirea rolului actanților culturali” şi
„sprijinirea efectivă a artelor şi culturii” este inclusă printre țintele strate‐
gice (pe termen lung/10 ani); ambele ținte sunt considerate realizabile
prin retragerea graduală a statului din sectorul cultural, ceea ce ar duce la
selectarea pe piața culturală a celor mai buni creatori. Conform strategiei,
atingerea respectivelor ținte strategice ar avea ca efecte directe „întărirea
creativității, creşterea prestigiului artiştilor şi instituțiilor, a valorii pro‐
ducțiilor şi creațiilor artistice”, iar ca efecte indirecte, „întărirea credibili‐
tății artelor în spațiul social şi a identității naționale”, alături de dezvolta‐
rea piețelor artei şi culturii – galerii de artă private, centre de creație şi
conservare etc. Diferența de abordare față de politicile culturale etatis‐
te‐dirijiste din guvernarea anterioară PDSR 1992–1996 este vizibilă şi în
privința politicii de protejare şi conservare a patrimoniului național.
Această prioritate strategică este abordată aici din perspectiva efectelor
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sale sinergice, ca bază pentru piața culturală: transformarea monumente‐
lor în atracții turistice, în centre culturale, educaționale sau de cercetare,
ceea ce ar induce ca efecte indirecte dezvoltarea economică, inițiativele
private şi, astfel, diminuarea dependenței activităților culturale față de
subvențiile de stat (MC, UE 2000b: 4‐5). Dar respectiva strategie culturală,
deşi aprobată de MC în martie 2000, nu a mai fost pusă în practică, fiind
abandonată după (re)instalarea guvernului PDSR/PSD la sfârşitul acelu‐
iaşi an. În schimb, după alegerile de la sfârşitul anului 2004, noua admi‐
nistrație liberală a culturii a reluat (parțial) strategia, MCC propunând în
decembrie 2005 un proiect legislativ de concesionare a monumentelor
istorice, pentru a le revitaliza şi introduce în circuitul economic şi cultural
(proiect adoptat ca Ordonanța de urgență nr. 21/2006).
Prin urmare, alături de Şuteu (2003: 16, 27), consider că aplicarea po‐
liticii culturale după 1989, deşi s‐a îndepărtat treptat de modelul sta‐
tal‐birocratic şi dirijist caracteristic administrației culturale comuniste, a
rămas mult timp dominată de logica etatistă a culturii instituționalizate,
oficiale, şi doar recent – şi mai ales la nivel discursiv – s‐a arătat pregătită
să adopte logica liberală a inițiativei private, a neutralității statului şi a
sprijinirii creativității. Pe lângă abordarea birocratică „de sus‐în‐jos” a
conceperii şi aplicării politicilor culturale, centrată pe instituțiile culturale
publice majore, o altă caracteristică constantă a politicilor publice în do‐
meniul cultural o constituie oscilația administrației culturale între o ati‐
tudine (proclamat) neutră şi intervenția mai degrabă valorizatoare în
favoarea anumitor arii sau practici culturale.
Logica democrației culturale versus logica democratizării culturale
Politicile culturale se disting în mod normal şi din punctul de vede‐
re al caracterului lor, social sau elitist. Profilul politicii culturale a Româ‐
niei din anii 1990 prezintă însă „o frenetică şi uneori incoerentă succesiu‐
ne de tendințe”, problema principală fiind aceea a „confuziei între misiu‐
nea statului de a asigura bunăstarea şi semnificația modernă a rolului
său” (CE/ERICarts 2007: 2‐3). De asemenea, guvernele postcomuniste au
oscilat între aplicarea unor politici având un scop social, fundate pe un
principiu egalitarist, şi a unor politici elitiste, fundate pe principiul exce‐
lenței artistice. În cazul politicilor egalitare, intervenția autorităților pu‐
blice în domeniul cultural şi valorizarea aferentă sunt bazate preponde‐
rent pe argumentul social că sprijinirea creației şi dreptul la cultură sunt
„factori de protecție socială” (Theodorescu 2001: 3). În cazul abordării
elitiste, intervenția pentru promovarea culturii şi artelor este argumenta‐
tă în termenii artistici ai „calității” şi „competenței” (DVA 2000: 13; MC
2000: 65‐66).
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Confruntarea regulilor formale asumate de autoritățile publice cu
modalitățile de acțiune efectivă duce, însă, la constatarea că politicile
culturale puse în practică sunt adesea incoerente, unele acțiuni publice
amestecând reguli şi mecanisme eterogene fără a se preocupa prea mult
de particularitățile şi compatibilitățile lor (fapt care nu poate decât să le
afecteze eficacitatea). Spre exemplu, în Olanda sau în țările nordice – care
au fost asumate uneori ca noi modele ale politicii culturale româneşti
(Nițulescu 2000, 2002) – există o distincție clară între artist policy şi arts
policy, ca arii specifice ale politicii culturale, având fiecare instrumente
distincte de acțiune. „Politica artistului” are un caracter social, urmărind
să ofere artiştilor asistență: rolul guvernului este acela de guardian for
artists, „protector al artiştilor”, iar principalul instrument utilizat este
sprijinul financiar direct pentru artiştii individuali, indiferent de calitatea
artistică. Din această categorie de politici sociale fac parte, spre exemplu,
Beeldende Kunstenaars‐Regeling (BKR) din Olanda, „măsurile pentru artişti
vizuali”, prin care guvernul asigură un venit garantat în schimbul unor
lucrări, şi care au funcționat după cel de‐al Doilea Război Mondial până
în anii 1980. În schimb „politica artelor”, al cărei criteriu decisiv este cali‐
tatea, are caracter elitist şi presupune instrumente alternative, cum ar fi
granturi individuale câştigate prin competiție, subsidii pentru cheltuieli
profesionale, şi un sistem extins de achiziții sau de comenzi guvernamen‐
tale (Rengers & Plug 2001: 3‐4; Heikkinen 1999: 13‐16).
Politicile care oferă „protecție socială” şi sprijin financiar pentru ar‐
tiştii în dificultate sunt concepute, aşadar, să asigure susținere indiferent
de calitatea artistică a celor în cauză. În pofida acestui fapt, în România
mecanismul special de protecție socială a artiştilor reglementat prin Le‐
gea nr. 118/2002 ia forma unor „indemnizații de merit” (o sumă lunară
echivalentă inițial cu 220 euro), adresată însă doar unei elite a artişti‐
lor‐pensionari – aşa‐numitele „personalități din domeniile culturii”, se‐
lectate după regula numerus clausus, un număr fix sau o cotă de 200 de
artişti dintr‐un total de 1500 de beneficiari ai pensiei; astfel, au fost ex‐
cluşi din acest mecanism de protecție alți artişti‐pensionari sau alți artişti
merituoşi, dar tineri. O altă inițiativă legislativă guvernamentală, pre‐
mergătoare alegerilor din 2004, propunea acordarea unei indemnizații
lunare suplimentare de 50% din pensia cuvenită pensionarilor din siste‐
mul public de pensii având statutul de membri ai uniunilor de creatori
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică; din nou, alte catego‐
rii de artişti‐pensionari sau artiştii defavorizați dar tineri au fost discri‐
minați, „amprenta social‐democrată” derapând către „populism şi capta‐
re electorală” (Lotreanu 2004: 3‐4). Legea a fost promulgată în 2006 (Le‐
gea nr. 8/2006) şi a intrat în vigoare doar în 2007, când a fost şi amendată
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prin fixarea cuantumului maxim al indemnizației la două salarii de bază
minime brute, şi pentru eliminarea neconcordanțelor care nu permiteau
acordarea acesteia artiştilor membri ai uniunilor de creatori înființate
înainte de anul 2000 (practic toate!). În acelaşi timp, politicile de sprijinire
a creativității artistice, dirijate explicit de principiul excelenței în selecția
artiştilor, amestecă criterii de natură artistică („originalitatea demersului
artistic”) cu considerente de natură socială, precum apartenența la o mi‐
noritate națională sau de gen (vezi DVA 2000: 8, 13‐15).
De fapt, aceste mecanisme şi criterii – susținerea artiştilor pe consi‐
derente sociale şi sprijinirea creativității pe baza calității artistice – traduc
două viziuni diferite asupra acțiunii culturale, una relativistă („democra‐
ția culturală”) şi alta normativă („democratizarea culturală”). Aşa cum
arată Raymonde Moulin (1997) referitor la politicile culturale din Franța,
politicile cu mize sociale (protecția socială a artiştilor, echitatea socială)
au la bază o concepție pluralistă şi relativistă despre calitatea operelor de
artă şi implică redistribuirea aproximativ egală a manei publice către toți
pretendenții la exercitarea unei activități artistice. Problema cu care se
confruntă aceste politici redistributive este de a răspunde revendicării de
protecție socială a artiştilor fără a aduce atingere libertății de creație, precum
şi de a‐i stabili pe cei eligibili (les ayants droit) fără a recurge la definirea ad‐
ministrativă a statutului de artist. Dificultatea principală ține aşadar de
modurile de identificare a ‘artistului’, care nu sunt lipsite de consecințe atât
estetice, cât şi sociale: în Franța, preocuparea pentru recunoaşterea unei
demnități egale a tuturor formelor de creație a dus la o extindere aproape
fără limite a conceptului de ‘artă’ şi, astfel, la o lărgire a câmpului artistic;
iar, ca urmare a faptului că recunoaşterea statutului de ‘artist’ impune în
mod automat dreptul la subvenție publică, autoritățile publice s‐au confrun‐
tat cu o puternică creştere a numărului celor eligibili (Moulin 1997: 87‐88).
În schimb, sprijinul public pentru creativitatea artistică ține de o politică cu
mize patrimoniale – păstrarea şi difuzarea largă a culturii înalte; o astfel de
politică distribuie fonduri în conformitate cu principiul excelenței sau al
prestigiului. În acest caz, dilema principală este cea a egalitarismului şi eli‐
tismului: politica distributivă de sprijin pentru creație este una selectivă,
asumată ca atare de către responsabilii administrativi, şi se bazează pe o
ierarhie a valorilor artistice elaborată de către experți (Moulin 1997: 90‐92).
Aceste observații au o valoare generală, privind orice exercițiu din
„familia de politici culturale” franceză, care a servit drept model şi acțiunii
culturale publice din România. Ca urmare, şi aici, atât autoritățile publice
care acționează în domeniul cultural, cât şi artiştii înşişi se confruntă con‐
tinuu cu dilemele populism/egalitarism versus elitism, protecție socială
vs. libertate de creație, relativism estetic vs. ierarhie a valorilor artistice,
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pe care le induc oscilațiile şi tensiunile permanente între logica egalitaris‐
tă a „democrației culturale” şi logica elitistă a „democratizării culturale”.
O altă dificultate similară este cea de a‐i stabili pe cei eligibili, în cazul asu‐
mării „dreptului artiştilor la finanțare publică” (Marko 2005) ca regulă a
politicii culturale, cu atât mai mult cu cât în România persistă încă unele
ambiguități în definirea artistului. Astfel, definiția asumată în 1997 de
autoritățile publice este cea din Recomandarea UNESCO din 1980, unde
prin termenul ‘artist’ se înțelege
orice persoană care creează sau participă prin activitatea sa la crearea sau
recrearea unei opere, ca autor de opere literare sau artistice sau titular de
drepturi conexe dreptului de autor, care consideră creația artistică drept un
element esențial al vieții sale, care contribuie astfel la dezvoltarea artei şi
culturii şi care este recunoscut sau caută să fie recunoscut ca artist, fie că es‐
te legat sau nu prin activitatea sa de o organizație profesională (UNESCO
1980).

În practică, însă, aici artistul fie este asimilat categoriei funcționari‐
lor de stat – în calitate de salariat bugetar al unei instituții publice de
cultură sau educație –, fie este încadrat în categoria încă incert definită de
„liber‐profesionist” (fenomenul freelancer fiind unul relativ nou la noi,
încă neconsacrat juridic). Dar, dacă autoritățile publice din România vor
ca atât „dreptul artiştilor la finanțare publică”, cât şi „stimularea artelor”
şi „dezvoltarea creativității contemporane” să nu rămână în registrul
dorințelor pioase, se ridică pe de o parte problema de a‐i stabili pe cei
eligibili pentru o protecție socială sustenabilă financiar, în cazul adoptării
unor politici culturale cu caracter social, iar pe de altă parte, problema
stabilirii unor criterii de evaluare şi de selecție pentru susținerea din fon‐
duri publice a creației artistice de calitate, care să fie unanim acceptate de
către artişti şi public, în cazul adoptării unor politici culturale dirijate de
principiul excelenței artistice.
În concluzie la această primă parte, afirm că dificultățile economice
ale „tranziției” explică doar în parte lenta şi dificila (re)apariție şi dezvol‐
tare a unui sector cultural independent, după ce fusese suprimat în regi‐
mul comunist. Restul explicației îl oferă reziliența/persistența cadrului
instituțional‐organizațional anterior, care explică şi pattern‐urile şi carac‐
teristicile politicii culturale. Tentativele de reformă din perioada postco‐
munistă nu au reuşit să instituie şi să stabilizeze un mediu şi aranjamente
instituționale pe deplin adecvate sprijinirii artelor şi creativității. Politica
de control şi de planificare centralizată a producției, difuzării şi consu‐
mului de arte şi cultură a crescut tocmai din acest cadrul instituțio‐
nal‐organizațional nereformat şi s‐a pliat pe el. În conjuncție cu concepția
predominant identitară‐patrimonială despre cultură (înțeleasă ca princi‐
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pal factor al identității naționale şi de legitimare istorică), acesta a generat
constrângeri puternice asupra acțiunii publice de sprijinire a artelor con‐
temporane şi a creativității artistice, limitându‐i eficacitatea.
Dar acțiunea publică din domeniul cultural, precum şi comunitatea ar‐
tistică însăşi, au fost supuse unor constrângeri nu doar financiare sau institu‐
ționale. „Modelele mentale” dominante în rândul actorilor din sectorul cul‐
tural şi din arena politicii publice au exercitat la rândul lor constrângeri asu‐
pra sistemului de sprijinire a artelor. Atât decidenții, cât şi artiştii au împăr‐
tăşit în general o atitudine paternalistă‐etatistă, respectiv asistențială, con‐
form căreia cultura se află în responsabilitatea integrală a statului, fiind deci
un monopol public. Faptul că de‐a lungul anilor 1990 comunitatea artistică
s‐a auto‐identificat ca subiect al asistenței publice sugerează persistența nos‐
talgiei pentru precedenta condiție de „artist de stat” şi pentru fostul „con‐
tract tacit” cu puterea care asigurase un statut social şi condiții de viață de‐
cente. Această nostalgie ilustrează „inerția mentalității artiştilor care erau
obişnuiți ca producția artistică şi legitimarea acesteia să aibă loc exclusiv
într‐un context instituționalizat definit de către stat” (Asociația ECUMEST
2005: 11). Spre exemplu, cererile artiştilor, adresate unui stat dorit paternal şi
protector, au revendicat adeseori atât protecție socială şi asistență pentru
creație prin intervenția financiară directă cu titlul de ajutor sau comandă de
stat, cât şi recunoaştere artistică sau legitimitate simbolică şi financiară (spre
exemplu, cotă pe piața de artă) prin intervenția guvernamentală directă.12
Relevantă pentru această atitudine dirijistă şi de monopolizare a domeniului
creativ este şi tentativa (eşuată) a conducerii UAP din 2009‐2010 de a impune
o reglementare a statutului artistului vizual, prin constituirea Societății/ Or‐
dinului Artiştilor Vizuali din România (după modelul Ordinului Arhitecți‐
lor) ce ar fi urmat să acorde şi să controleze „dobândirea şi exercitarea drep‐
tului de semnătură a artistului vizual”, aşadar să dețină monopolul asupra
practicării profesiei de artist, care ar fi devenit aproape imposibil de realizat
în afara „breslei” respective.13 Or, asemenea atitudini sau modele subiective
ale actorilor din sectorul cultural sunt nu doar complet inadecvate în condiți‐
ile regimului actual al artei contemporane, ci şi contrare principiului libertății
de creație şi autonomiei domeniului artistic, asumate şi ele ca reguli formale
ale politicii culturale în România.

MECANISME DE FINANȚARE: SURSE ŞI MIJLOACE DE SPRIJINIRE A
ARTIŞTILOR INDIVIDUALI

Atunci când examinăm sursele şi mijloacele de sprijinire a artiştilor in‐
dividuali şi a creativității artistice în România postcomunistă, fragilitatea sau
chiar lipsa unei „infrastructuri creative” devine evidentă. Această noțiune se
referă la „măsura în care o societate sprijină creativitatea artistică prin politici
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şi practici publice şi private, care ajută dezvoltarea artiştilor şi contribuie la
menținerea, sporirea şi posibilitatea realizărilor creative” (Galligan & Cherbo
2004: 3). În țările occidentale, sprijinul pentru artişti şi creativitate artistică
provine dintr‐o varietate de surse – publice şi private, directe şi indirecte – şi
poate lua diverse forme. În funcție de condițiile particulare din fiecare țară,
pot prevala fie susținătorii publici (guverne la niveluri centrale sau inferioa‐
re) fie cei privați (organizații de afaceri, organizații non‐profit, indivizi). To‐
tuşi, aceştia operează în mod simultan, iar îmbinarea activităților lor este mai
degrabă regula decât excepția. De asemenea, există o arie largă de modalități
şi instrumente de sprijinire a artiştilor, precum asistență financiară (subven‐
ții, granturi, burse, comenzi, stimulente fiscale, sponsorizări, donații etc.),
rezidențe artistice, asistență pentru locuire şi creație (subvenții pentru chirie,
pentru ateliere), protejarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, sus‐
ținere onorifică (recunoaştere publică, premii), şi aşa mai departe (Galligan &
Cherbo 2004: 6‐7; Klamer, Petrova & Mignosa 2006: 3, 58‐60). Raportul
Financing the Arts and Culture in the European Union (2006), spre exemplu,
oferă o foarte utilă trecere în revistă a finanțării culturii din UE în perioada
2000–2005, subliniind interacțiunile între sprijinul public şi cel privat şi im‐
pactul pe care variatele modalități de finanțare l‐au avut asupra pattern‐urilor
activității artistice şi politicilor culturale, dând seama în parte de diferențele
dintre acestea. Tendințele generale ale finanțării culturii şi artelor în țările din
Europa centrală şi de est, expuse în acel raport, sunt relevante şi pentru Ro‐
mânia, chiar dacă o analiză mai minuțioasă lipseşte. Cazul României nu este
o ilustrare a celor mai bune practici în aria politicilor culturale dar, în schimb,
poate fi un exemplu interesant al dificultății de a introduce noi mecanisme
de finanțare fără a reforma în întregime un sistem de sprijinire a artelor oare‐
cum depăşit.
Surse ale sprijinului pentru artişti
Cele mai izbitoare trăsături ale mecanismelor de finanțare din Româ‐
nia, în comparație cu sursele sprijinului pentru artişti din Statele Unite sau
din țările Uniunii Europene, sunt lipsa aproape totală a finanțării viabile
din partea sectorului privat (din zonele afacerilor şi non‐profit), şi nivelul
foarte scăzut al veniturilor câştigate direct de către artişti. Veniturile mici
reflectă lipsa cererii pentru artă (contemporană) şi absența unei piețe de
artă viabile, precum şi o putere de cumpărare redusă; la această situație
contribuie şi aplicarea ineficientă a legii drepturilor de autor şi a drepturi‐
lor conexe. Nivelul scăzut al finanțării private pentru artişti este datorat
atât imperfecțiunii unei legislații nestimulative cu privire la sponsorizare şi
mecenat, cât şi lipsei unei tradiții a filantropiei şi a colaborării între sectorul
de afaceri şi cel cultural/artistic, precum şi unui anumit „conformism” în
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rândul companiilor din România, manifestat prin preferința pentru a in‐
vesti în sport sau servicii sociale şi prin „tendința de a sponsoriza eveni‐
mente punctuale şi tradiționaliste în detrimentul unor proiecte de artă
contemporană cu caracter inovator, pe motivul că astfel de programe au
asociate anumite riscuri de percepție din partea publicului” (Add Business
Chance on Art 2004: 5). Astfel, în ciuda existenței de peste un deceniu şi
jumătate a unui cadru legislativ referitor la sponsorizare şi la mecenat –
Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu amendamentele şi modificările
ulterioare din OU nr. 36/1998, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care
prevede importante beneficii pentru activitățile de sponsorizare14 –, practi‐
ca finanțării private pentru arte şi programe culturale se află încă într‐un
stadiu incipient şi foarte modest din punct de vedere financiar.
O nouă sursă de finanțare a fost creată în anul 2005 când a intrat în
funcțiune un mecanism indirect de sprijin (prevăzut în Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal), existent deja în alte țări europene, care permite
indivizilor să direcționeze un procent de 1%, ridicat la 2% în 2006, din
impozitul pe venit către organizații non‐guvernamentale, asociații
non‐profit, culte religioase sau către indivizi sub forma unor burse. Acest
mecanism al donației prin deduceri din impozite este în principiu un
instrument puternic şi util pentru politica culturală, stimulând sprijinirea
artelor şi artiştilor în conformitate cu opțiunile libere ale indivizilor (con‐
tribuabili), însă virtuțile sale sunt limitate de specificul local. Pe de o par‐
te, mecanismul nu vizează în mod exclusiv organizațiile sau activitățile
cultural‐artistice, iar acestea nu se află în prim‐planul opțiunilor filantro‐
piei individuale; pe de altă parte, prin mecanismul respectiv se dirijează
către acestea doar sume foarte modeste, având în vedere că venitul me‐
diu anual pe cap de locuitor în România se situează doar la circa 27% din
venitul mediu anual pe cap de locuitor în țările Uniunii Europene, fiind
de aproximativ 5000 euro la data lansării acestui mecanism. Spre exem‐
plu, în 2007, doar 12% (aproximativ 560 mii) dintre contribuabili s‐au
folosit de acest drept, suma colectată fiind de 5.2 milioane euro, totuşi de
4 ori mai mult decât în 2006.
Din aceste motive, sprijinul financiar pentru instituțiile/organizațiile
culturale, ca şi pentru artiştii individuali, a provenit şi provine mai ales
din surse publice directe – bugetul de stat şi bugetele locale. Având în
vedere cadrul instituțional şi moştenirea istorică menționate mai sus,
această situație nu este surprinzătoare. La fel ca procesul decizional, şi
finanțarea este sub controlul autorităților publice, mai ales cele centrale,
guvernamentale: bugetul Ministerului Culturii (şi Cultelor) a fost şi ră‐
mâne principala sursă de finanțare în domeniul culturii şi artelor, prin
scheme specifice de subvenții publice şi granturi pentru unitățile aflate în
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subordinea sa; autoritățile locale au şi ele rolul de organisme finanțatoa‐
re, dar mai puțin potente şi dispunând de resurse bugetare mult mai
reduse ca volum, dirijate şi acestea în mod prioritar spre unitățile cultura‐
le din subordine sau spre diverse evenimente de interes local.15
Nu sunt disponibile date cuprinzătoare cu privire la asistența finan‐
ciară oferită din surse publice pentru activități culturale şi pentru artişti
individuali, în perioada analizată aici. Cu toate acestea, este bine cunos‐
cut că finanțarea insuficientă a constituit realitatea cotidiană a sectorului
cultural din România între 1990–2000, în condițiile crizei finanțelor publi‐
ce.16 După 2000, în pofida unei tendințe generale de creştere a cheltuieli‐
lor publice pentru cultură, odată cu creşterea Produsului Intern Brut
(PIB) şi a veniturilor bugetare, acestea au rămas la un nivel foarte scăzut
atât în termeni absoluți cât şi raportat la PIB – respectiv cel mai mic nivel
în comparație cu cheltuielile medii naționale pentru cultură în Uniunea
Europeană în perioada 2000–2005. Conform raportului Financing the Arts
and Culture in the European Union (2006), acestea se situează între 0.3% şi
1.2% din PIB, utilizând definiția Eurostat a culturii (fără a include televi‐
ziunea/radiodifuziunea şi educația artistică), şi între 0.4% şi 2% din PIB,
dacă se utilizează un concept mai larg de cultură şi recreație (Klamer,
Petrova & Mignosa 2006: 28). În România, bugetul total al Ministerului
Culturii şi Cultelor a atins, între anii 2004–2007, doar niveluri situate între
0.15% şi 0.19% din PIB, care a fost de 92 miliarde de euro în 2006, pentru
2007 fiind estimat la 110 miliarde de euro (MCC 2006a: 52).17
Nivelul cheltuielilor publice – ale autorităților centrale şi regiona‐
le/locale – pentru cultură şi arte, ca procent din totalul cheltuielilor publi‐
ce/bugetul de stat, este greu de estimat, întrucât indicatorii specifici şi
datele relevante fie lipsesc, fie nu sunt întotdeauna accesibile public. To‐
tuşi, anumite conjecturi pot fi făcute, pe baza repartizării bugetului de
stat pe categorii de activități: cheltuielile publice pentru „cultură, religie,
sporturi şi tineret” sunt stabilizate în jurul procentului de 1.6% din totalul
bugetului de stat între 2001–2003 (1.69% în 2001, 1.60% în 2002, 1.64 în
2003), crescând în 2004 (2%) şi 2005 (2.21%). Din 2006, cheltuielile publice
pentru „cultură, recreație şi religie” (o nouă categorie statistică) cunosc
fluctuații semnificative, ajungând la 2.24% din totalul bugetului de stat în
2006, pentru a scădea la 1.85% în 2007. (Aceste estimări sunt bazate pe
rapoartele Ministerului de Finanțe, accesibile online.)
Bugetul pe care îl are la dispoziție Ministerul Culturii (şi Cultelor),
ca parte din totalul bugetului de stat, se situează de asemenea sub pro‐
centajul mediu din țările Uniunii Europene. După un declin semnificativ
la sfârşitul anilor 1990, în condițiile crizei finanțelor publice (0.73% în
1998 şi 0.58% în 1999), partea bugetului ministerului culturii din întregul
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buget de stat a crescut şi s‐a stabilizat la aproximativ 1% în perioada
2001–2005: 0.97% în 2001, 1.10% în 2002, 1.03% în 2003, 1.07% în 2004,
1.10% în 2005. O creştere semnificativă până la 1.34% se înregistrează în
2006 (dar aceasta, ca şi creşterea menționată în paragraful anterior, este
explicabilă prin pregătirea programelor „Sibiu‐capitală culturală euro‐
peană” şi „Anul francofoniei”, şi a festivităților legate de aderarea la
Uniunea Europeană), urmată de o diminuare până la 1.11% în 2007 (es‐
timări bazate pe rapoartele MCC şi MF).
Mai mult, partea dedicată cheltuielilor efective pentru acțiuni cultu‐
rale, ca procent din totalul cheltuielilor ministerului culturii, este destul
de redusă: spre exemplu, fondurile pentru programe şi proiecte culturale
reprezintă doar 17‐22% din totalul bugetului MCC în perioada 2001–
2004, dar datele nu sunt foarte diferite nici pentru perioadele anterioare
sau ulterioare. Cea mai parte a fondurilor bugetare sunt alocate de fapt
pentru funcționarea instituțiilor/unităților culturale publice din subordi‐
nea ministerului şi a administrației culturale centrale.18 Trebuie notat şi
faptul că, din anul 2001, susținerea financiară a bisericilor şi comunități‐
lor religioase a fost inclusă în bugetul noului Minister al Culturii şi Culte‐
lor şi reprezintă o parte semnificativă a acestuia.19
În aceste condiții, nu au existat stipendii/contribuții publice semnifica‐
tive pentru artiştii individuali, cu excepția unor sporadice comenzi pentru
arte şi monumente publice sau a unor achiziții de lucrări ale artiştilor con‐
temporani, dar în general netransparente şi în favoarea unui număr re‐
strâns de artişti.20 De‐a lungul anilor 1990, artiştii individuali şi organizații‐
le culturale non‐profit s‐au bazat, în cea mai mare parte, pe surse alternati‐
ve de sprijin, cum ar fi agențiile culturale publice străine şi fundațiile priva‐
te menționate anterior, ale căror bugete au fluctuat însă semnificativ (spre
exemplu, bugetul Fundației Soros se situa la 550 mii dolari în 1994, pentru
a scădea la 150 mii în 1999, cf. CE 1999c: 7). Susținerea publică a proiectelor
artiştilor individuali şi a organizațiilor non‐guvernamentale a intrat doar
mai târziu în aria de interes a autorităților publice, prin înființarea Fondu‐
lui Cultural Național (FCN) în 1999 şi, mai ales, reorganizarea sa ulterioară
ca AFCN (2002/2005), un organism autonom de selecție şi finanțare similar
cu agențiile de tipul arm’s‐length, precum şi odată cu transformarea Funda‐
ției Culturale Române (FCR) în Institutul Cultural Român (ICR) în 2003 şi,
mai ales, prin reformarea strategiei şi activității acestuia din 2005 încoace.
De asemenea, mai recent au fost găsite noi surse suplimentare de fi‐
nanțare pentru cultură şi arte, fondurile loteriei naționale. Loteria Româ‐
nă a contribuit cu 0.4% din profitul net la susținerea culturii scrise, înce‐
pând din 2003; cu 4% din profitul net la susținerea producției cinemato‐
grafice din 2005 (Fondul cinematografic); şi cu 2% din prețul biletelor la
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susținerea patrimoniului național din 2007 (Taxa monumentelor istorice).
Acest sprijin este binevenit, dar volumul său nu este foarte consistent:
spre exemplu, în anul 2006, Loteria Română a contribuit cu 145 mii euro
(echivalent) la cultura scrisă şi cu 1.45 milioane euro la producția de film,
în timp ce în 2007 contribuțiile erau estimate la 194 mii euro pentru cultu‐
ra scrisă, la 1.9 milioane euro pentru cinematografie şi la 1.5‐2 milioane
de euro pentru patrimoniul național (conform informațiilor publicate pe
pagina web a Loteriei Române).
Mijloace de sprijin: 1990‐2004
În această perioadă, uniunile profesionale ale creatorilor – Uniunea
Artiştilor Plastici (UAP), Uniunea Scriitorilor (US), Uniunea Compozito‐
rilor (UC) etc. – au avut venituri substanțial mai mici decât înainte de
1990 şi nu au mai putut contribui în mod direct cu fonduri semnificative
la sprijinirea artiştilor pe care îi reprezentau, fie ei în activitate sau pensi‐
onari.21 În cazul UAP, reducerea sau dispariția prosperității financiare a
fost cauzată, pe lângă reducerea subvenției din partea statului şi a pro‐
centului reținut din toate vânzările de artă, şi de inadaptarea la apariția
concurenței/pieței libere a Combinatului Fondului Plastic (uzina UAP
înființată în 1968), până atunci unic producător de culori, rame, şasiuri,
precum şi fabricant de ceramică, sticlărie, mobilier, tapiserii, vitralii, de‐
coruri, costume şi monumente de mari dimensiuni, prin cuptoarele şi
turnătoria sa, şi care, spre exemplu, între 1971–1975 a vărsat UAP 100
milioane lei din cele peste 200 milioane încasate (Ionescu 2003: 41, 47, 59).
Totuşi, aceste uniuni au acordat sprijin în forme indirecte: asistență
non‐monetară, precum oferirea gratuită de spații pentru expoziții şi sub‐
venționarea atelierelor (exclusiv pentru proprii membri) sau a taberelor
de creație, şi susținerea unor activități specifice prin intermediul contri‐
buțiilor pentru timbrele literare, cinematografice, teatrale, muzicale, folc‐
lorice, şi de arte vizuale, similare cu o taxă parafiscală (adică nu adminis‐
trată în mod direct de către guvern/minister), aplicată bunurilor şi servi‐
ciilor culturale.
În condițiile în care cadrele de gândire dominante în politica cultu‐
rală din România au fost dirijist‐paternaliste, sprijinirea culturii şi artelor
a fost concepută ca o maşinărie funcționând mai ales prin intervenție
directă şi mijloace administrative. Crearea unui mediu fiscal favorabil în
cadrul sistemului legislativ nu a figurat printre prioritățile politicii cultu‐
rale. Deşi pe parcursul perioadei analizate aici s‐au făcut unele progrese
în reglementarea formelor indirecte de sprijinire a artelor şi artiştilor –
prin redefinirea sponsorizării şi introducerea unei noi categorii juridice,
mecenatul, prin introducerea deducerii de 1‐2% din impozitul pe venit şi

Sistemul de sprijinire a artelor într‐o societate în tranziție

123

a sistemului de matching grants, granturi de completare –, aplicarea efec‐
tivă a legislației privitoare la sponsorizare şi mecenat, la stimulente fisca‐
le, şi la parteneriatul public‐privat, a rămas adesea la stadiul de bune
intenții. În aceste condiții, mecanismele efective de susținere a culturii
s‐au redus în bună măsură la scheme birocratice de subvenționare şi de
transferuri financiare ale Ministerului Culturii (şi Cultelor), care au fost
neregulate şi fluctuante ca volum. Instrumentele favorite de susținere a
culturii şi artelor au fost cele directe: subvenția publică, ajutorul de stat
sau comanda de stat, şi achiziția publică. Aceste intervenții administrati‐
ve asupra ofertei au țintit în general instituțiile/unitățile culturale publice,
non‐profit sau comerciale (spre exemplu, editurile), şi programele acesto‐
ra. Într‐un mediu dominat de intervenția directă a statului, a lipsit cola‐
borarea şi interacțiunea cu finanțatorii privați ai culturii şi artelor. Piețele
culturale locale şi internaționale au fost în general neglijate: deşi partici‐
parea editurilor la târguri inter‐naționale de carte a fost parțial sprijinită,
în schimb participarea galeriilor de artă la târguri de artă internaționale a
fost ignorată cu desăvârşire, până de curând.
În cazul particular al artelor vizuale, mijloacele de sprijinire publică
s‐au întărit şi diversificat odată cu înființarea la sfârşitul anului 1996 a
Departamentului de Arte Vizuale. Raportul de politică culturală din 1999
al experților europeni aprecia că sistemul de sprijinire a artelor vizuale şi
procesul de selecție păreau a fi complete şi corecte, cuprinzând „fonduri
pentru proiecte, comandă publică, cumpărarea de opere de artă, fiecare
din aceste proceduri bazându‐se pe avizul unei comisii competente”, o
problemă fiind „în cazul afluxului de cereri, mai curând aceea a [asigură‐
rii] primordialității criteriului artistic asupra celui social” (CE 1999c:
15‐16). Dar sprijinul a fost acordat într‐un context definit, pe parcursul
anilor 1990–2000, de insuficiența resurselor bugetare, în continuă scădere,
şi în lipsa unor instituții artistice de expunere şi difuzare/promovare, pre‐
cum muzeele sau centrele de artă contemporană, galeriile private de artă
contemporană, precum şi a unei piețe de artă funcțională. Mai mult, în 2001
DAV a fost redus la un simplu compartiment al Direcției Generale a Pa‐
trimoniului din cadrul MCC, ceea ce ilustrează şi lipsa de apetență pen‐
tru sprijinirea artei contemporane, aceasta dispărând ca obiectiv explicit
al politicii culturale. Din aceste motive, până de curând, sistemul public
de sprijinire a artiştilor şi creativității artistice a inclus ca instrumente
principale comenzile de monumente de for public, achizițiile lucrărilor
artiştilor contemporani, şi organizarea de tabere de creație şi de expoziții
– cele din urmă fiind incluse, din 2001, în cadrul Programului național de
valorificare a patrimoniului cultural.22 Au fost oferite şi subvenții directe
şi comenzi publice pentru artiştii individuali, dar la un nivel net inferior
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(chiar în continuă scădere) față de fondurile alocate instituțiilor culturale
şi conservării patrimoniului.23
De fapt, cea mai mare parte a finanțării oferite de către minister a
fost aceea a subvențiilor bugetare pentru funcționarea şi programele in‐
stituțiilor/organizațiilor culturale care îi erau direct subordonate: în 2006,
46 de organizații culturale au fost finanțate integral, în timp ce alte 50 de
instituții culturale de rang „național” au fost parțial finanțate de la buge‐
tul de stat (MCC 20006a: 50). Subvenții publice directe au fost oferite şi
festivalurilor de teatru, de muzică clasică, manifestărilor folclorice etc. Un
sprijin suplimentar a fost distribuit sub forma ajutorului de stat pentru
edituri, reviste culturale, şi pentru achiziții de cărți în biblioteci (mai re‐
cent distribuit prin AFCN), precum şi pentru producția de filme, printr‐o
instituție din subordinea ministerului culturii, Centrul Național al Cine‐
matografiei (CNC).
Aceste mecanisme birocratice de finanțare s‐au asociat, în general,
cu un mecanism de evaluare a cererilor şi de decizie calificat adeseori ca
arbitrar, lipsit de transparență.24 În prima parte a anilor 1990, finanțarea
pe baza unor proiecte evaluate de către comisii de experți nu a fost prac‐
ticată în mod sistematic, iar tratamentul operatorilor culturali a fost în
general inegal, unele progrese înregistrându‐se după 1997, în condițiile
reformării ministerului şi a practicilor administrative. În perioada 2000–
2004, fondurile publice destinate operatorilor culturali au avut în general
forme şi volume diferite, separate în funcție de statutul lor juridic – insti‐
tuție publică, organizație non‐guvernamentală, artist independent. De
asemenea, regulile de acces, condițiile de eligibilitate, precum şi criteriile
şi procedurile de acordare a finanțării au fost diferite, neunitare: decizie
administrativă, în cazul instituțiilor culturale publice, şi evaluare calitati‐
vă şi selecție a proiectelor, în cazul ONG şi a artiştilor independenți
(Mucică 2005: 1‐4). În general, au fost favorizate la finanțare (ca şi la nivel
conceptual) anumite sectoare culturale şi forme de expresie artistică: in‐
stituțional vs. independent, scris vs. vizual, tradițional vs. non‐tradițional,
canonic vs. alternativ.
Totuşi, trebuie precizat că noua echipă instalată la MCC (ministrul
Mona Muscă, secretarul general Delia Mucică) după alegerile din De‐
cembrie 2004 a promovat schimbări importante atât în formularea politi‐
cii culturale, cât şi în mecanismele sale de aplicare, prin asumarea unei
poziții neutre pe piața proiectelor culturale şi prin separarea funcțiilor
tradiționale de autoritate ale ministerului de funcția de selecție şi finanța‐
re a proiectelor culturale. Această funcție a fost delegată Administrației
Fondului Cultural Național (AFCN) – reorganizat(ă) la sfârşitul anului
2005 ca organism de decizie autonom, conform principiului arm’s lenght–,
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care a revitalizat susținerea pentru proiectele organizațiilor culturale şi
artiştilor independenți, deşi reglementarea şi funcționarea sa nu au fost
scutite de unele critici întemeiate.
Noi forme de sprijin pentru artiştii individuali: 2005–2007
Începând din 2005, au fost introduse noi forme de sprijin pentru artiş‐
tii individuali: Fondul de mobilitate culturală, susținut de MCC, oferă bur‐
se şi granturi de călătorie pentru diferite grupuri‐țintă, incluzând tineri,
studenți, membri ai corpului academic, artişti, manageri culturali, diverşi
profesionişti, precum şi programe de rezidență artistică, administrate de
către Institutul Cultural Român (ICR) şi MCC. Printre acestea se află pro‐
gramele de rezidență ICR Brâncuşi şi Enescu, la Cité Internationale des
Arts din Paris (doi artişti vizuali şi doi muzicieni rezidenți în fiecare an,
având fiecare un stipendiu de 1300 euro/lunar pentru 3 luni); programele
de rezidență Attic Arts la ICR Londra, care au început din 2006 (patru rezi‐
denți, 1500 euro/lunar pentru 2 luni fiecare, în total 24 artişti pe an); pro‐
gramul de rezidențe Artist Ne(s)t 2006‐2009, susținut de MCC şi Ambasada
Elveției, incluzând patru centre de rezidență artistică: Centrul cultural din
Arcuş, Centrul cultural european din Sinaia, Centrul cultural „George
Apostu” din Bacău, Centrul cultural „Rosetti‐George Enescu” din Tescani
(doi artişti români şi doi artişti străini/lunar, în total 16 artişti/pe an, cu un
buget total de 235 mii euro). La începutul anului 2007, MCC a lansat un
nou program de promovare a artei contemporane româneşti în Uniunea
Europeană, Promocult 2007, care se adresează domeniilor arte vizuale,
teatru, muzică, dans, literatură şi cinema (dotat cu un buget total de 3 mili‐
oane euro în 2007, acest program a oferit până la 115 mii euro/pe proiect,
acoperind până la 80% din costurile totale). Efecte pozitive ale acestor noi
programe, ca şi ale funcționării AFCN şi ICR, au început deja să apară,
chiar dacă sunt încă limitate datorită nivelului încă modest al sumelor alo‐
cate,25 precum şi al ratei scăzute de cheltuieli efective pentru activități cul‐
turale. În cazul ICR, spre exemplu, doar după 2005 s‐a ajuns ca procentul
cheltuielilor efective pentru proiecte şi programe culturale să reprezinte cel
puțin 50%, şi apoi să se ridice la peste 70% din totalul bugetului pentru
promovarea culturii române în străinătate.26

A CONTRIBUIT INTERVENȚIA STATULUI LA STIMULAREA
ARTELOR ŞI LA DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII CONTEMPORANE?

Ultima problemă de examinat priveşte eficacitatea intervenției statu‐
lui în sectorul cultural, care a reprezentat componenta majoră a sistemu‐
lui de sprijinire a artelor în perioada de tranziție analizată aici (1990–
2006). Formularea obiectivelor politicii culturale deopotrivă în termeni de
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„protecție socială” şi asigurare a bunăstării artiştilor, şi de „stimulare a
artelor” şi „dezvoltare a creativității contemporane”, implică evaluarea
politicilor culturale atât în termeni socio‐economici, cât şi artistici. Esti‐
marea mea este aceea că, în comparație cu scopurile asumate, efectele
propriu‐zise ale intervenției statului sunt îndoielnice atât pe plan
socio‐economic (statutul social al artiştilor), cât şi pe plan artistic (dezvol‐
tarea sectorului artelor, sporirea creativității).
Pe de o parte, activitățile artistice nu beneficiază încă de recunoaşterea
simbolică şi financiară cuvenită. După 1989, constantele realității cotidiene
în sectorul cultural din România au fost – aşa cum s‐a putut observa direct
şi cum au consemnat toate rapoartele de politică culturală – insuficiența
resurselor financiare şi inadecvata administrare şi întreținere a infrastructu‐
rii culturale publice, controlate de ministerul culturii şi de instituțiile subor‐
donate acestuia, pe fondul inexistenței, timp îndelungat, a unor strategii şi
politici culturale coerente. În primul deceniu postcomunist, artiştii au conti‐
nuat să aibă o condiție materială precară, lumea artei nereuşind să depă‐
şească marginalitatea, cu „scriitori confruntându‐se cu scăderea tirajului
cărților şi a numărului de cititori, artişti lucrând în condițiile quasi‐absenței
colecționarilor de artă [...], în lipsa unor rețele de centre de artă, a unor gale‐
rii de artă private, şi artişti‐interpreți – care, în marea majoritate, sunt anga‐
jați ai instituțiilor culturale [publice] – având remunerații scăzute” (CE
1999c: 15‐16). De asemenea, aşa cum remarca acelaşi Raport al unui grup de
experți europeni (1999) în privința poziției şi rolului artistului în societate,
încă lipseau recunoaşterea publică a valorii muncii creatoare, respectul
acordat operei artiştilor şi garanțiile economice la care ar fi fost îndrituiți
(CE 1999c: 14). Unele progrese au avut loc ca urmare a reformării politicii
culturale în perioada 1997–2000 şi odată cu reluarea creşterii şi dezvoltarea
economiei româneşti după 2000. Artiştii, decidenții şi analiştii politicii cultu‐
rale sunt cu toții de acord că sectorul cultural independent a început să în‐
florească din anul 2000 încoace (Şuteu 2007b: 1). Cu toate acestea, trecerile în
revistă ale sectorului artei contemporane din Europa centrală şi de est au
continuat să ignore România, care a rămas o pată albă pe harta artei con‐
temporane şi în prima parte a celui de‐al doilea deceniu postcomunist
(2001–2005). Nici piața de artă sau instituțiile artistice internaționale presti‐
gioase nu au devenit mai accesibile artiştilor din România, cu unele excepții
notabile – precum Dan Perjovschi (pe linia recunoaşterii simbolice a institu‐
țiilor artistice majore) sau „şcoala de pictură de la Cluj” promovată în speci‐
al de Galeria Plan B (pe linia recunoaşterii financiare a pieței de artă) –, care
însă se datorează mai degrabă efortului personal sau sprijinului unor insti‐
tuții private/străine decât al celui oferit de statul român.
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Pe de altă parte, politicile culturale nu au avut succesul scontat nici
în raport cu condiția socială artiştilor, care continuă să ocupe o poziție
încă marginală în sistemul de redistribuire a „manei publice”. Desigur,
dificultățile de natură economică ale tranziției au făcut sarcina şi mai
grea. Ipoteza mea este însă că acest semi‐eşec are drept cauze nu doar
precaritatea resurselor financiare ci şi, în parte, ambiguitățile şi incoeren‐
ța politicilor culturale. Astfel, deşi guvernele postcomuniste succesive au
avut mai multe tentative de a îmbunătăți sistemul de protecție socială
pentru artişti, cum am arătat anterior,27 în momentul aderării la Uniunea
Europeană în Ianuarie 2007 nu era încă funcțională o legislație coerentă şi
specifică privitoare la mecanismele de protecție socială – asigurări socia‐
le‐pensie, asigurări de sănătate, ajutor de şomaj etc. – pentru artişti (foşti)
angajați sau liber‐profesionişti, care să soluționeze precaritatea condiției
lor socio‐economice fără a genera discriminări între diversele categorii.
Guvernul instalat la sfârşitul anului 2004 a încercat să compenseze starea
precară a unor categorii de artişti (actori, cântăreți, muzicieni, dansatori
etc.) prin instituirea unei indemnizații lunare în cuantum de 300 lei noi
pentru activitatea de liber‐profesionist a artiştilor interpreți sau execu‐
tanți, ca supliment la schemele existente de pensii (Legea nr. 109/2005).
Această reglementare nu a fost însă integral aplicată în anii care au ur‐
mat; în anul 2006, din cei 7‐8000 de beneficiari prezumați, doar 200 au
fost recompensați în acest fel (Popescu 2006: 7), iar cuantumul propus
inițial a fost modificat sau redus ulterior în funcție de categoria de atestat
artistic, la 339–234–198 lei.
Deoarece condiția socio‐economică a artiştilor din România şi, în
particular, efectele politicilor culturale asupra acesteia nu au constituit
obiectul unor cercetări empirice consistente care să ofere date relevante
pentru analiză, nu pot fi formulate concluzii ferme. Dar apelul la experi‐
ența altor țări în privința potențialului diferitelor modalități de finanțare
şi a manierei în care acestea interferează cu statutul şi reputația artiştilor
poate fi concludent. Analizele comparative arată că situația economică a
artiştilor nu a cunoscut îmbunătățiri apreciabile în raport cu alte grupuri
socio‐profesionale, nici chiar în cazul punerii în practică a unor politici
culturale orientate social, precum artist policy. Spre exemplu, Heikkinen
(1999) semnalează că în țările nordice (Norvegia, Finlanda) persistă un
pattern similar – mari discrepanțe, care tind chiar să crească, între nivelu‐
rile veniturilor –, indiferent dacă aceste țări au sau nu politici publice de
sprijinire a artiştilor. Acest paradox ar putea fi legat de faptul că artiştii
tind să folosească creşterile de venit mai degrabă pentru a‐şi finanța acti‐
vitățile artistice, decât pentru a‐şi creşte statusul social.28 Ca urmare, în
această privință Heikkinen estimează un „eşec al politicii artistului” în
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țări precum Norvegia, care promovează politici culturale orientate social.
Astfel de politici se dovedesc a fi dezavantajoase şi pentru reputația artiş‐
tilor: beneficiarii unor măsuri sociale – în special cele de tipul venitului
garantat, precum BKR din Olanda (care a fost însă suprimat în anii 1980)
– îşi văd diminuată reputația profesională. Aceasta deoarece „transfor‐
marea banilor în recunoaştere nu este posibilă dacă criteriile de distribui‐
re a sprijinului financiar sunt bazate pe considerente economice şi sociale,
şi nu doar pe calitatea artistică” (Heikkinen 1999: 20‐23). Sau, aşa cum s‐a
argumentat, sprijinul public de acest tip acționează mai degrabă ca un
venit obținut din piață ceea ce, în „economia inversă” a câmpurilor artis‐
tice (Bourdieu 1983), de cele mai multe ori nu face decât să descrească
reputația artistică. În schimb, după cum arată un studiu privitor la cazul
artiştilor vizuali din Olanda, subsidiile prestigioase – granturi individua‐
le şi subvenții pentru acoperirea costurilor profesionale –, care sunt baza‐
te pe principiul excelenței şi se bucură de o bună reputație, au efecte po‐
zitive atât pe piața publică, cât şi pe cea privată. Dar, totodată, la nivelul
pieței de artă în general, ele generează o tendință de tipul winner‐takes‐all,
„învingătorul‐ia‐tot”, şi determină artiştii să‐şi aloce timpul şi eforturile
pentru obținerea respectivelor subsidii şi comenzi guvernamentale
(Rengers & Plug 2001: 13‐14).
Este interesant de remarcat, în acest context, că o astfel de tendință a
determinat intervenția Welfare state prin politici corectoare vizând asigu‐
rarea egalității culturale şi a echității sociale. Dar acestea par a fi greu
(dacă nu imposibil) de asigurat în domeniul artistic sau al creației, unde
distribuția succesului şi a veniturilor se supune în general legii lui Pareto,
conform căreia 20% din indivizi concentrează 80% din câştiguri (Menger
2009: 7). În cazul Franței, Moulin (1997, 2003) a pus în evidență două mari
modalități de acțiune publică în domeniul artelor: cele ale „Statului‐ pro‐
vidență cultural”, cu mecanisme de „socializare a riscului creator” (risc
financiar şi risc estetic), şi cele ale „Statului‐mecena”, cu mecanismele de
intervenție asupra pieței operelor de artă şi a comenzii. Dar comparația
între anii 1980 şi anii 1990, deşi scoate în evidență o ameliorare globală a
situației sociale a artiştilor, arată că evoluția politicii artelor (conjugată cu
euforia pieței de artă de până la sfârşitul anilor 1980) a avantajat mai de‐
grabă tot un mic grup de artişti favorizați – 3‐5% din total (deja recunos‐
cuți de lumea internațională a artei şi ale căror opere erau foarte scumpe)
– decât pe cei defavorizați (Moulin 1997: 131, 144‐145; 2003: 55‐57). Şi în
anii 2000‐2005, statisticile disponibile în Franța despre veniturile obținute
din activitatea creatoare de către artiştii plastici şi alți autori (scriitori,
fotografi, compozitori) arată faptul că distribuția lor are în general profi‐
lul unei curbe Pareto: o zecime dintre profesioniştii unei arte considerate
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obțin jumătate din veniturile distribuite anual, iar o cincime dintre ei
concentrează 80% din câştiguri (Menger 2009: 261‐262). Aşadar, tendința
de tipul „învingătorul‐ia‐tot” se manifestă şi în condițiile existenței unor
politici intervenționiste şi a controlului public asupra sectorului artistic,
ca în modelul etatist francez.
Rămân de evaluat consecințele intervenției statului asupra organi‐
zării sectorului artistic şi a creativității artistice în România. În această
privință, se poate estima că politicile culturale fie nu au avut succesul
scontat, fie au generat efecte colaterale care au afectat starea sectorului
artistic. Pe de o parte, în condițiile în care alternativele de finanțare din
partea sectorului privat (business sau non‐profit) au fost insuficiente sau
chiar cvasi‐inexistente, ca în primul deceniu postcomunist, politicile cen‐
trate prioritar pe instituțiile culturale publice şi mecanismele de natură
birocratică au generat dezechilibre accentuate în defavoarea altor actori
din sectorul cultural, precum organizațiile culturale independente sau
artiştii individuali. Alături de funcționarea intermitentă şi deficitară a
FCN şi apoi a AFCN, organismul menit să extindă sprijinul din fonduri
publice şi către proiectele culturale independente, aceste politici şi meca‐
nisme au accentuat dependența financiară a respectivilor actori şi a acti‐
vităților culturale față de stat (ministerul culturii) şi de subvențiile sau
comenzile publice. Pe de altă parte, în condiții precum cele menționate
mai sus, în care sprijinul public devine un semn de calitate şi recunoaşte‐
re artistică, autoritățile publice care acordă sprijin câştigă o deosebită
putere în procesul de definire a artei, artistului, şi a calității artistice
(Heikkinen 1999: 20). Şi în România, intervențiile valorizatoare ale autori‐
tăților publice au avut inevitabil un puternic impact asupra sectorului
artelor (şi a pieței de artă emergente), distorsionându‐le structurarea şi
funcționarea, în special raporturile stabilite între diferite tendințe sau
practici artistice, şi contribuind astfel la constituirea şi atestarea unei arte
„oficiale”, susținută/consacrată public, şi a unui mic număr de artişti
„oficiali”.29 Politicile culturale de aici au generat acelaşi pattern de tipul
„învingătorul‐ia‐tot” constatat în cazul piețelor de artă libere din Olanda
sau din Statele Unite, unde „o mână de artişti atinge reputația maximă şi
are capacitatea de câştig, în timp ce majoritatea îşi aranjează viața prin
combinarea activităților artistice cu alte vocații sau slujbe” (Galligan &
Cherbo 2004:4), dar din motive diferite, similare sectorului/pieței de artă
controlate de stat din Franța.
În România, capacitatea autorităților publice de a‐şi îndeplini obiec‐
tivele asumate de stimulare a artelor şi dezvoltare a creativității a fost
afectată însă şi de preeminența acordată moştenirii culturale naționale şi
patrimoniului, în raport cu sprijinirea artelor şi a creativității artistice
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contemporane (chiar dacă guvernarea 1997–2000 şi cea din 2005 încoace
le‐a acordat o importanță sporită). Spre exemplu, proiectul de buget al
ministerului pentru anul 2004 prevedea o alocație de 10 miliarde lei vechi
pentru „achiziționarea de lucrări de artă contemporană”, dar „în scopul
dezvoltării patrimoniului instituțiilor naționale şi locale din această cate‐
gorie”. Iar faptul că, în 2003, achizițiile de lucrări de artă plastică contem‐
porană şi de artă monumentală – în sumă de 32 miliarde lei vechi (7 mili‐
oane euro echivalent), reprezentând 52% din valoarea totală a achizițiilor
MCC –, aveau ca scop „dotarea administrației centrale” (MCC 2003:
80‐82), este semnificativ pentru viziunea patrimonialistă care subîntinde
politica culturală din acea perioadă, precum şi pentru orientarea spre
auto‐promovare a înaltei birocrații culturale (chiar dacă tocmai se instala
într‐un nou sediu). Iar această politică de achiziționare a lucrărilor de artă
în scopul dotării instituțiilor publice (ministere, ambasade, etc.) a conti‐
nuat şi după 2004.
Dar, chiar şi atunci când statul român şi‐a asumat o misiune specifi‐
că de „stimulare a artelor” şi de „dezvoltare a creativității contempora‐
ne”, subzistă o disjuncție semnificativă între retorica oficială şi acțiunea
publică întreprinsă efectiv în acel scop. Dovada o constituie cvasi‐ inexis‐
tența sau anemia instrumentelor specifice de sprijinire a artelor şi a crea‐
tivității contemporane, şi de statutul marginal al politicii artelor în cadrul
general al politicilor culturale. Deşi, în principiu, autoritățile publice au
luat în considerare şi obiective de politică a artelor, aplicarea acestora a
eşuat adeseori. Spre exemplu, discursurile publice din guvernarea
PDSR/PSD 2001–2004 nu au omis să menționeze – ca răspuns la întreba‐
rea „cum sprijinim creativitatea celor de astăzi?” – asigurarea cadrului
legislativ prin mecanismele sponsorizării şi mecenatului, politicile fiscale,
precum şi descentralizarea şi de‐birocratizarea, alături de mecanismele
preferate de protecție socială pentru „reechilibrarea scării de valori în
cadrul societății româneşti” (Iliescu 2002: 8‐10; Năstase 2002: 1). În fapt,
instrumentele politicilor publice din domeniul cultural nu s‐au dovedit
cu mult mai imaginative între 2001–2004 decât în guvernarea anterioară a
PDSR (1993–1996), când au fost centrate pe intervenții bugetare şi admi‐
nistrative, voluntariste, netransparente şi adeseori arbitrare, ceea ce a
repus sectorul cultural în dependență față de autoritățile publice şi a rei‐
terat „impasul statului cu orice preț” (CE 1999c: 7). Guvernările CDR sau
ale Alianței „D.A.” dintre anii 1997–2000 şi din 2005 încoace au adoptat
principiul conform căruia „politica culturală trebuie să urmărească pro‐
movarea atât a creativității, cât şi a participării la viața culturală”; dar, în
fapt, aplicarea politicii culturale a fost orientată spre generarea de benefi‐
cii pentru consumatori şi satisfacerea acestora (CE/ERICarts 2007: 12). De
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acest tip de politică nu a beneficiat însă substanțial nici creativitatea artis‐
tică nici participarea culturală: în pofida orientării‐spre‐consumator şi a
uşoarei creşteri a producției culturale, o oarecare creştere a consumului şi
participării culturale între 1999–2003 a fost urmată de noi scăderi între
2003–2006 (şi din 2008 încoace, în condițiile recesiunii economice), atât în
sectoarele care nu au beneficiat de subvenții publice semnificative, cât şi
în cele puternic subvenționate, precum lectura publică şi cultura scrisă
(CE/ERICarts 2007: 33‐35; CE/ERICarts 2010: 45‐47).30
În schimb, contribuțiile financiare ale celui de‐al „treilea sector” (or‐
ganizațiile non‐profit şi fundațiile private), deşi au fost modeste în raport
cu cele din țările UE, au sprijinit formele artistice inovative şi au contri‐
buit la sporirea diversității vieții culturale. Am amintit deja exemplul
CSAC, al centrelor/fundațiilor culturale străine sau al galeriilor private
emergente în anii 2000‐2005, în cazul artelor vizuale. Este şi cazul „noul
val” cinematografic, recunoscut şi consacrat prin premii la festivalurile
internaționale majore din domeniu (Cannes, Berlin, etc.), şi al industriilor
creative în genere, al căror rol (direct sau indirect) în dezvoltarea urbană
şi economică a fost descoperit doar recent de autoritățile publice din Ro‐
mânia. De altfel, concluzia unei anchete a Centrului de Studii şi Cercetări
în Domeniul Culturii referitor la Vitalitatea culturală urbană (2007) este
aceea că dezvoltarea economiei creative este proporțională cu o variație
crescută a activităților culturale, dar nu întotdeauna cu susținerea finan‐
ciară din partea instituțiilor publice. De asemenea, se observă că econo‐
mia creativă s‐a dezvoltat cel mai puternic în oraşele mari, dinamice din
punct de vedere economic, precum Bucureşti (de departe cel mai activ),
Cluj‐Napoca, Constanța, Timişoara, Sibiu etc. (CSCDC 2007), unde se şi
concentrează majoritatea instituțiilor publice culturale majore dar şi a
inițiativelor şi organizațiilor culturale private.
Recomandări
Nu există o formulă unică sau magică de politici culturale, valabilă
oriunde, oricum şi oricând. Întrebarea însă rămâne: care sunt, în condiții‐
le actuale, cele mai adecvate modalități de sprijinire a artelor şi a creativi‐
tății în România? Aparent, generosul model francez – caracterizat prin
intervenția publică în favoarea artiştilor şi a artei contemporane prin
mecanisme bugetare şi administrative (subvenții abundente şi proliferare
instituțională) –, ar trebui aplicat şi aici. În favoarea acestui împrumut ar
pleda, alături de dificultățile materiale cu care se confruntă artiştii din
România şi care trebuie înlăturate, şi multiplele afinități cu „familia fran‐
ceză de națiuni”. Dar, pe de o parte, modelul respectiv şi‐a dovedit limi‐
tele în această privință, aşa cum am arătat deja. Alte analize clasice ale
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sprijinului public pentru arte, precum cea a lui Dick Netzer referitoare la
Statele Unite, au demonstrat că programele anuale de subvenții guver‐
namentale neselective au avut doar un succes parțial: indiferent de nive‐
lul fondurilor publice disponibile, indivizii creativi sunt întotdeauna
capabili sa conceapă mai multe proiecte decât pot acoperi acele fonduri;
în acelaşi timp, subvențiile se întorc împotriva beneficiarilor, căci aceştia
devin dependenți de sprijinul public direct (Netzer 1978). De asemenea,
aşa cum observă Hans Abbing în Why Artists Are Poor? The Exceptional
Economy of the Arts (2002), asistența financiară guvernamentală nu rezol‐
vă problema sărăciei în arte. Dimpotrivă, de fapt subvențiile nu fac decât
să atragă mai mulți doritori de a fi artişti şi, ca o consecință, veniturile
medii rămân scăzute iar numărul relativ al artiştilor săraci creşte odată cu
sărăcia. De aici, rezultă că „dacă singurul scop este de a reduce sărăcia în
arte, atunci cea mai bună politică este de a reduce subvenționarea globală
a artelor” (Abbing 2002: 139, 149‐150). Trebuie precizat aici sensul în care
artiştii pot fi etichetați ca „săraci”: „sărăcia” în arte există atunci când
artiştii câştigă prea puțin din artă pentru a putea lucra doar în domeniul
artei. Astfel, în condițiile „economiei excepționale a artelor”, „sărăcia în
arte este structurală”, iar măsurile de tip asistențial luate împotriva „să‐
răciei” nu funcționează sau sunt contraproductive (Abbing 2002: 280‐294,
cap.12 „Conclusion: a Cruel Economy”).
Pe de altă parte, beneficiile unor politici culturale având ca instru‐
mente principale subvenția directă şi ajutorul de stat sunt puse sub sem‐
nul întrebării şi de transformarea radicală a procesului de recunoaştere
artistică, în care statul nu mai joacă un rol determinant. Este adevărat că în
țări ca Franța, unde intervenția statului în domeniul artistic este masivă (şi
financiar) iar rolul său în recunoaşterea artistică este pe măsură, acțiunea
mediatorilor publici – administratori culturali, conservatori de muzee, res‐
ponsabili de centre de artă – tinde să preceadă piața privată în procesul de
recunoaştere, prin achiziție, expunere sau comentare a operelor, tocmai aici
fiind una din dimensiunile a ceea ce în anii 1990 a fost numit „criza artei
contemporane” (Heinich 1998: 43‐46). Dar, după cum arată analizele meca‐
nismelor de construcție şi de omologare a valorii artistice (Moulin 1997,
2003), valorizarea operelor şi artiştilor contemporani se bazează astăzi mai
degrabă pe asocierea între rețeaua internațională de galerii private şi rețea‐
ua internațională de instituții culturale, având ca actori principali pe
galeriştii‐negustori de artă şi pe comisarii de licitații, pe curatori, critici şi
agenți de artă, pe colecționari, investitori şi spectatori. Specificul configura‐
ției artistice actuale rezidă tocmai în interdependența crescândă între câm‐
pul cultural, unde se operează omologarea şi ierarhizarea valorilor artistice,
şi piața de artă, unde se efectuează tranzacțiile (Moulin 1997: 7‐10; 2003:
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39‐44). Din acest motiv, chiar un studiu comandat de Ministerul francez al
Afacerilor Externe, pentru a determina cele mai bune măsuri de impunere a
artei contemporane franceze pe scena artistică internațională, recunoaşte că
susținerea abilă a pieței de artă este un punct de sprijin indispensabil pentru
emergența şi recunoaşterea celor mai promițătoare talente artistice (Quemin
2002: 179‐217). Astfel de constatări nu trebuie ignorate dacă țintele politicii
culturale sunt dezvoltarea creativității artistice şi poziționarea favorabilă a
artiştilor în raport cu piața de artă şi cu instituțiile artistice internaționale. În
configurația actuală a lumii artei contemporane, o politică intervenționistă a
statului care utilizează ca instrumente principale subvenția publică direc‐
tă sau ajutorul de stat, ignorând mecanismele indirecte şi piața de artă,
nu poate contribui la atingerea nici uneia din aceste ținte.
Analizele de mai sus sunt confirmate de rezultatele şi recomandările
raportului din 2006 despre finanțarea artelor şi culturii în Uniunea Euro‐
peană. În principal, de ideea că astăzi „provocarea este de a creşte impli‐
carea şi de a lărgi cercurile lumilor artei şi culturii”, una dintre căile de
realizare fiind „dezvoltarea unor modalități alternative de finanțare a
artelor: în particular, o creştere a sprijinului privat – contribuții individu‐
ale, donații, sponsorizare – este de dorit, fără ca aceasta să implice redu‐
cerea sprijinului guvernamental” (Klamer, Petrova & Mignosa 2006: 65).
Şi alte cercetări din zona politicii artelor şi a economiei culturii au vizat
aplicabilitatea şi dezirabilitatea mecanismelor de ajutor indirect, bazate
pe stimulente fiscale (Schuster 1999), sau atingerea şi menținerea unui ra‐
port potrivit între sursele/formele publice şi cele private de susținere a arte‐
lor. Aşadar, nu este vorba de a suprima sistemul de sprijinire a artelor, ci
acesta trebuie reformat şi dezvoltat în continuare, la diferite niveluri de
guvernare şi de participare, publică şi privată. În România, în particular,
există rațiuni întemeiate de menținere a sprijinului public pentru cultură
şi arte, legate de insuficiența surselor alternative de finanțare din sectorul
privat, de afaceri sau non‐profit. Totuşi, pentru ca bunele practici adopta‐
te să devină funcționale, trebuie să fie integrate într‐un sistem adecvat
contextului local, dar şi coerent. Pentru o reformă de succes, este esențial
să fie schimbate atât „instituțiile”, cât şi „sistemele de credințe” (ideologi‐
ile), deoarece „modelele mentale ale actorilor” sunt cele care le vor fasona
alegerile, iar inconsistențele între toate acestea generează tensiuni care de
obicei pot fi rezolvate doar prin restructurarea ansamblului de constrân‐
geri (North: 1994: 8‐9). Totodată, acest sistem trebuie conceput în concor‐
danță şi cu actualul regim al artei contemporane.
În ceea ce priveşte statul, politicile sale în domeniul artelor ar trebui
să vizeze dezvoltarea precondițiilor economice necesare pentru a crea în
mod liber şi, astfel, asigurarea existenței unei vieți artistice autonome şi
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vibrante. Aşa cum sugerează analiza „statului‐cultural” francez, acest rol
trebuie exersat cu prudență, nu prin intervenții administrative, ci într‐o
manieră indirectă şi mai liberală, prin mecanisme de finanțare suple şi di‐
versificate destinate susținerii proiectelor artistice viabile şi achiziției unor
opere de bună calitate artistică, iar deciziile să fie delegate unor instituții
autonome, care să selecteze pe baza unor criterii acceptabile atât pentru
artişti, cât şi pentru public. „Buna guvernare – remarca Fumaroli –, în orice
domeniu, înseamnă a şti să delegi bine, iar acest principiu contează în do‐
meniul sensibilităților şi al gusturilor mai mult decât oriunde” (Fumaroli
1991; 1997: 18). Este necesar ca sistemul de sprijinirea a artelor să fie descen‐
tralizat şi, mai ales, supus evaluărilor şi sancțiunilor: evaluări din partea
publicului care participă sau nu la evenimente artistice sau la expoziții, care
apreciază sau nu, sancțiuni în termeni de succes sau insucces pentru opera‐
torii culturali, şi sancțiuni electorale pentru responsabilii politici (Michaud
1993: 78, 90‐93). De asemenea, sunt preferabile reglementări şi mecanisme
de stimulare a liberei inițiative, de „jos în sus” (bottom‐up), în sectorul artis‐
tic. Spre exemplu, stimulente fiscale pentru piața de artă, pentru organizați‐
ile non‐profit şi pentru mecenatul privat şi indivizi, care ar putea fi incitați
atât să doneze fonduri pentru activități artistice sau artişti, cât şi să colec‐
ționeze artă contemporană. Aceste stimulente, observă Michaud, ar putea
duce la dezvoltarea galeriilor de artă private şi la constituirea unui public
mai larg de mici colecționari de artă. Fără îndoială, aceştia ar putea susți‐
ne mai bine decât statul metabolismul viu şi liber al creației artistice.
În ceea ce‐i priveşte pe artiştii înşişi, soluția alternativă la precaritatea
condiției lor actuale nu este întoarcerea nostalgică la epoca ajutorului pa‐
ternal al statului, ci mai degrabă asumarea deplină a condiției de creator,
care presupune atât inovație şi libertate, cât şi concurență, incertitudine şi
risc. După cum observă Menger (2002), în lumea contemporană artistul
apare ca figura exemplară a profesionistului inventiv, mobil, indocil față de
ierarhii, prins într‐o economie a incertitudinii şi mult mai expus riscurilor
concurenței individuale. De aceea, accesul artistului în lumile internaționa‐
lizate ale artei şi recunoaşterea sa publică sunt condiționate de asumarea
unei atitudini active de creație, de difuzare şi de promovare, fie prin inter‐
mediul instituțiilor tradiționale – atât artistice (muzee, centre de artă, bie‐
nale, reviste etc.), cât şi ale pieței de artă (galerii, târguri de artă etc.) – şi a
„paznicilor” (gatekeepers) acestora – curatori, critici, teoreticieni, dealeri,
colecționari etc. –, fie prin organizarea în rețea (networking) – posibil virtua‐
lă, prin internet – a activității de difuzare şi a relațiilor de comunicare cu
ceilalți membri ai lumii artei. Astfel, artistul tinde să devină co‐producător
şi gestionar al propriei participări la lumea artei contemporane, fundată pe
cooperare dar şi pe concurență şi incertitudine.
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CONCLUZIE
Analiza desfăşurată confirmă perspectiva teoriei neo‐instituționale
conform căreia „politica culturală de astăzi este rezultatul fostelor politici
publice şi, de aceea, puternic dependentă de calea trasată (path dependent),
lăsând puțin loc pentru variații” (Toepler & Zimmer 2002: 33). În Româ‐
nia postcomunistă, sistemul de sprijinire a artelor a rămas în bună măsu‐
ră dependent de infrastructura culturală şi de calea trasată de politica
culturală a regimului comunist, caracterizată prin supremația partidu‐
lui‐stat care deține şi controlează întregul sector cultural prin intermediul
aparatelor sale administrative şi ideologice. În această tradiție etatis‐
tă‐dirijistă, politicile culturale au urmat, în cea mai mare parte a perioadei
de tranziție de la regimul comunist şi economia planificată la democrație
şi economia de piață (1990–2006), o abordare birocratică „de sus‐în‐jos”
(top‐down) înrudită cu „familia franceză de politici culturale”, adoptată
mai mult sau mai puțin tacit drept model al politicilor culturale. Astfel, în
pofida tentativelor succesive – mai ales ale coalițiilor guvernamentale de
centru‐dreapta de la sfârşitul anilor 1990 şi din 2005 încoace – de refor‐
mare, descentralizare şi deconcentrare a cadrului instituțional‐ organiza‐
țional, acesta a rămas puternic centralizat şi dominat de către stat. Aceas‐
tă realitate este ilustrată de rolul central‐dominant jucat atât de ministe‐
rului culturii, cât şi de capitala țării, Bucureşti, unde se concentrează cea
mai mare parte a instituțiilor culturale de rang „național”. Matricea orga‐
nizațională este dominată de instituțiile culturale publice, aflate sub con‐
trolul autorităților centrale sau județene şi locale, în timp ce influența
organizațiilor culturale independente şi a organizațiilor non‐ guverna‐
mentale este încă redusă, deşi în creştere semnificativă după 2000. De
asemenea, politicile culturale de după căderea regimului comunist au
fost fasonate de tradiția de centralizare a puterii politice şi culturale, şi de
„modelele mentale” predominant etatist‐paternaliste şi asistențiale, atât
ale decidenților politicilor publice, cât şi ale majorității actorilor din do‐
meniul cultural, care s‐au bazat pe ideea conform căreia statului deține
responsabilitatea/monopolul asupra culturii, având astfel rolul de a o
dirija, controla şi chiar produce. Ca urmare, guvernele succesive au prac‐
ticat preponderent o politică intervenționistă în domeniul cultural, în
favoarea culturii oficiale. Elaborarea şi aplicarea politicilor culturale au
avut un caracter nu doar hiper‐centralist, voluntarist şi personalizat, ci
totodată foarte variabil, situându‐se în ruptură cu politicile din ciclurile
de guvernare anterioare. Intervenția guvernamentală a fost dirijată de
logici conflictuale (şi nearmonizabile în condițiile penuriei financiare), şi
a avut un caracter dual, autoritățile publice oscilând între rațiuni/politici
sociale şi artistice, şi între rolurile de producători culturali şi de media‐
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tori, de instanțe valorizatoare şi de instanțe neutre în raport cu diverşii
actori şi diversele practici/forme de expresie culturală.
În acest cadru instituțional şi urmând astfel de logici oscilante, guver‐
nările succesive postcomuniste nu au reuşit, timp îndelungat, să formuleze
şi să aplice politici culturale coerente, larg acceptate şi funcționale, capabile
să înlocuiască politicile fostului stat comunist aşa‐zis protector – de fapt
unic proprietar, administrator atotputernic şi cenzor al culturii. Politicile
culturale sau politicile artelor au fost lipsite de continuitate şi de imagina‐
ție, fiind puse în practică (mai ales între 1993–1996, dar şi între 2001–2004)
prin intervențiile administrative, adeseori netransparente şi arbitrare, ale
unui stat ezitant, dorit şi pretins „al bunăstării” dar lipsit fie de mijloacele
financiare necesare fie de voința de a le aloca culturii vii, artelor sau artişti‐
lor contemporani. Mecanismele favorite de finanțare au fost ajutoarele
financiare directe prin intervenții administrative asupra ofertei culturale –
subvenții, ajutor de stat, comandă şi achiziție publică –, în conjuncție cu
mecanisme administrative de evaluare a proiectelor şi de decizie, precum
şi cu un tratament inegal al operatorilor culturali. Colaborarea şi interacți‐
unile între suporterii publici şi cei privați ai artelor a lipsit: politicile publi‐
ce nu au încurajat implicarea privată în sprijinirea artelor şi a culturii, nici a
sectorului de afaceri nici a organizațiilor non‐profit. Din aria largă a in‐
strumentelor disponibile de politică a artelor, subvenția directă a constituit,
până de curând, instrumentul favorit al sprijinului guvernamental pentru
creativitatea artistică. Din 2005, o atitudine mai pozitivă față de parteneria‐
tul public‐privat, atât în privința conceperii politicilor culturale şi a luării
deciziilor, cât şi în punerea lor în practică, a început să se impună şi să se
dezvolte, iar importanța surselor private şi a mijloacelor indirecte de spriji‐
nire a artelor şi artiştilor (stimulente fiscale, sponsorizare, mecenat, donații
etc.) a fost reconsiderată.
Totuşi, atunci când politicile culturale din România sunt comparate
cu cele din țările occidentale care i‐au servit drept model, precum Franța,
diferențe importante subzistă, în pofida similarităților remarcate. În Româ‐
nia postcomunistă, nivelul înalt de al intervenției statului, precum şi de‐
pendența artiştilor de sprijinul public nu sunt corelate cu un nivel înalt al
cheltuielilor publice pentru cultură şi arte. Dimpotrivă, nivelul sprijinului
financiar oferit de către stat a fost foarte modest, sau chiar în scădere în
anumite perioade, dacă considerăm sectorul artelor vizuale şi artistul indi‐
vidual, dispărând şi recompensele simbolice (unele foarte consistente în
regimul anterior). Dar această scădere a fondurilor publice pentru cultură
(din anii 1990) nu este legată de emergența unei filosofii neoliberale a poli‐
ticilor publice, ca în țările occidentale care erau în căutarea unor noi surse
(private) şi instrumente (fiscale) ale politicii culturale în era post‐Welfare
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State, când, aşa cum s‐a observat, perspectiva „bunăstării” şi logica guver‐
nării au fost înlocuite de perspectiva „dezvoltării” şi de logica guvernanței.
Politicile şi instrumentele de sprijinire a artelor/artiştilor au fost supuse
unor constrângeri nu doar financiare (criza finanțelor publice), ci şi de na‐
tură istorică şi instituțională‐organizațională: moştenirea unui sector cultu‐
ral supra‐dirijat de către stat şi expus cenzurii, şi tendința de a formula
politici de control şi planificare centralizată a producției şi a consumului
artelor şi culturii. Efectele au fost promovarea culturii „oficiale” şi birocra‐
tizarea activității culturale, a comerțului cultural sau a expunerii.
Tendințele oscilante sau chiar conflictuale ale politicilor culturale
postcomuniste expun şi slăbiciunea politicilor publice de tipul
copy‐and‐paste, care transplantează mecanic constrângeri formale instituțio‐
nale dintr‐o țară în altă țară, cu un context şi pattern instituțional diferit. Or,
aşa cum laureatul Nobel Douglass North a demonstrat pentru domeniul
economic, cu valabilitate şi pentru cultură, un astfel de transplant este sor‐
tit eşecului atât timp cât acele reguli formale nu se potrivesc cu normele
informale şi cu „modelele subiective ale actorilor” (North 1990; Toepler &
Zimmer 2002: 45). În România, noi reguli formale şi mecanisme de politică
culturală au fost introduse în mod progresiv după 1990, cel mai adesea sub
influență externă: primele (1997–1999) sub impulsul Consiliului Europei,
continuând apoi cu reformele impuse de programul aderării la Uniunea
Europeană. Dar, „dacă regulile formale pot fi schimbate peste noapte,
normele informale se schimbă doar gradual” (North 1994: 8). De aceea,
constrângerile formale adoptate au intrat în coliziune cu tradiția istorică a
centralismului şi cu aranjamentele instituționale locale, caracterizate de un
puternic accent pe controlul direct al statului asupra producției, difuzării şi
consumului cultural, precum şi de conflictul persistent între formele tradi‐
ționale şi cele moderne ale culturii, şi – la nivelul „modelelor subiective ale
actorilor” – între valori/atitudini precum autoritarismul şi paternalismul,
pe de o parte, şi libertatea şi responsabilitatea individuală, pe de alta. Re‐
zultatul acestor diverse constrângeri şi incompatibilități a fost incapacitatea
autorităților publice de a formula şi aplica reguli şi instrumente coerente
ale politicilor culturale, adaptate contextului local şi totodată convergente
cu standardele europene curente. Politicile non‐intervenționiste au câştigat
teren doar recent, din 2005 încoace, când asistăm şi la înflorirea sectorului
cultural independent şi la emergența unui sistem de sprijinire a arte‐
lor/artiştilor mai eficace şi mai adecvat provocărilor globalizării. În acest
scop, un nou model este necesar: în esență, cel recomandat aici presupune
o re‐cadrare a acțiunii culturale dinspre politici defensive, care aspiră la
prezervarea cadrului existent instituțional şi de protecție socială pentru
artişti, spre politicile creativității, care vizează asigurarea sustenabilității
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mediilor favorabile pentru creativitatea artistică, inclusiv pentru supravie‐
țuirea artiştilor pe piața de artă şi salvgardarea diversității culturale. Iar
aceste politici vor oferi şi stimulentele necesare pentru reorientarea „mode‐
lelor subiective” ale artiştilor în concordanță cu noul regim al artei con‐
temporane.
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NOTE
Acest concept este asociat celui de „modele mentale” ‐ reprezentările interne create de
fiecare individ pentru a conferi sens lumii din jurul său şi a lua decizii ‐ folosit în demersul
neo‐instituțional al lui Douglass C. North (1990, 1994), alături de conceptul de „ideologie”,
pentru a explica schimbarea (sau inerția) instituțională. În cadrul de analiză oferit de teoria
schimbării instituționale a lui North, „instituțiile” ‐ regulile jocului într‐o societate: constrân‐
geri formale (legislație, reglementări, drepturi de proprietate etc.) şi informale (convenții,
norme de comportament, coduri de conduită auto‐asumate), construite de către indivizi
pentru a structura mediul şi a ordona relațiile interpersonale ‐ pot fi văzute la fel ca „ideo‐
logiile” drept clase de modele mentale împărtăşite intersubiectiv, fiind distincte de „organi‐
zații”, care sunt jucătorii: grupuri de indivizi reuniți în activități cu scop comun, precum
partide politice, parlament, consilii municipale, agenții de reglementare, firme, asociații,
şcoli etc. (North 1990: 3; Denzau & North 1994: 3‐4). Pentru definițiile acestor termeni, vezi
şi capitolul „Statul şi cultura: Concepte, valori şi justificări ale politicii culturale în România
postcomunistă”, din volumul de față.
2 Caracteristicile perioadei „de tranziție” în România sunt similare, în general, cu cele ale
altor țări central şi est‐europene din fostul bloc comunist, identificate de Dragićević Šešić &
Stojković (2002: 32): „instabilitatea sistemelor politice, relații economice nerezolvate (coexis‐
tența tuturor formelor de proprietate), exagerarea verbală a importanței economiei de piață
fără o restabilire completă şi veritabilă a relațiilor într‐o astfel de economie, creşterea senti‐
mentelor naționale şi a grijii pentru ‘sănătatea’ şi supraviețuirea națiunii, ridicarea cenzurii
din motive ideologice, însoțită de introducerea ei din motive religioase şi naționale etc.”
3 Pentru o analiză a regimului culturii şi artelor în prima perioada comunistă, faza
1948‐1953, precum şi a politicii culturale comuniste în timpul întregului „regim Gheor‐
ghiu‐Dej”, vezi Cristian Vasile (2010) şi (2011).
4 În 1949, Uniunea Scriitorilor ia locul Societății Scriitorilor Români, care se desființează. În
acelaşi an, se înființează Fondul Plastic (luând locul Casei pictorilor şi sculptorilor, de asi‐
gurări sociale), iar la sfârşitul anului 1950 Uniunea Artiştilor Plastici era recunoscută ca
personalitate juridică de utilitate publică, preluând întregul patrimoniu al Sindicatului
Artelor Frumoase (înființat în 1921), care se dizolva (Ionescu 2003: 8‐9, 14‐16). Din 1954, FP
funcționează pe lângă UAP şi sub supravegherea şi controlul Ministerului Culturii, inter‐
mediind achizițiile, comenzile şi plățile către artişti (Vasile 2011: 281).
5 Referitor la numărul şi tipologia acestor instituții/organizații, şi la distribuția lor la nivelu‐
rile central‐județean‐local, datele nu sunt foarte clare. Primele rapoarte de politică culturală
din 1999, preluate şi în compendiumul de politici culturale în Europa, menționează un
număr total de 37790 diverse unități publice culturale (inclusiv asociații şi grupuri) la înce‐
putul anului 1990, dintre care până în 1999 „numai 4190 instituții publice au fost privatizate,
1
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din care 3276 [sic!] de edituri, 476 librării, 378 tipografii şi 15 societăți profesioniste de spec‐
tacol” (MC & CE 1999: 2‐3; CE/ERICarts 2003: 2‐3). Datele următoare provin din Strategia
pentru descentralizare în domeniul culturii (2006), care include şi lista unităților aflate în sub‐
ordinea sau coordonarea MCC în 2006. Astfel, Ministrul Culturii, care în 1990 a moştenit 46
de instituții culturale majore sau „naționale” şi 21 de mari edituri (fără a număra aşadar
sutele sau miile de cămine culturale, biblioteci, librării etc. de la nivel județean sau local),
şi‐a sporit în mod progresiv zestrea până la primul val de descentralizare din 1997: astfel, în
1994, aceasta includea 57 de instituții culturale „naționale”, 16 edituri, şi 40 de reviste,
suplimentate în 1996 cu 41 de biblioteci, 41 de centre de cultură populară, 46 de muzee şi 10
ansambluri folclorice (toate anterior județene). După cel de‐al doilea val de descentralizare
din 2002, când s‐au transferat autorităților locale 17 instituții publice de cultură, şi după
re‐centralizarea altor 5 instituții în 2005, în 2006 MCC mai avea încă sub control direct 53 de
instituții culturale de rang „național” şi 13 reviste, precum şi 7 unități comerciale ‐ imprime‐
rie, edituri, studiouri cinematografice şi distribuția filmelor (MCC 2006b: 6‐7).
6 Nu dezvolt aici problematica, vezi în acest sens capitolul din acest volum, „Lumea artei
contemporane în România postcomunistă: tensiune şi fragmentare”, semnat de Mara Rațiu.
7 În 1990, Uniunea Artiştilor Plastici avea aproximativ 4000 de membri grupați în 30 de
filiale (din care 2000 în Bucureşti), având la dispoziție 650 de ateliere, din care 400 în Capita‐
lă, şi 126 de galerii răspândite în toată țara, din care 34 de săli de expunere (Ionescu 2003:
50, 59‐60). O mare parte din această zestre a UAP este astăzi pierdută, în urma restituirii
proprietăților confiscate în comunism sau a încetării sprijinului financiar din partea autori‐
tăților locale sau centrale.
8 Vezi Mirela Corlățean, „Pictorul dictatorilor stoarce de bani ASE‐ul”, Cotidianul, 22 martie
2006; „Ministrul Culturii a spart 8 milioane de euro pe trecutul glorios al patriei”, Cotidianul,
7 iulie 2008; Cristina Modreanu, „Cum cresc statuile pe bani publici: O căruță de bani pen‐
tru o ‚căruță cu paiațe’ parcată la Universitate”, Gândul, 14 decembrie 2006: 27; Laura Toma,
„Sculptorul abonat la municipalitate, milionar în euro”, România liberă, 9 iulie 2010.
9 Spre exemplu, până în 1958, UAP cuprindea un număr de 1700 de membri; în urma cam‐
paniei de verificare şi epurare din acel an, au fost îndepărtate din Uniune „elementele neco‐
respunzătoare, legionare, duşmănoase, afaceriste şi netalentate”, rămânând 687 de membri
(pictori, sculptori, graficieni, artişti decoratori şi critici de artă), restul de aproape 1000 fiind
trecuți ca membri ai Fondului Plastic, dintre care circa 300 au fost excluşi în urma unor noi
verificări. Epurări similare s‐au produs în 1958‐1959 şi în cadrul altor uniuni de creație, mai
mulți membri ai Uniunii Scriitorilor fiind suspendați şi radiați (Vasile 2011: 287‐288).
10 Conform Decretului nr. 294/1954, „Fondul Plastic avea mai multe atribuții: asigurarea
condițiilor necesare desfăşurării muncii creatoare, sprijinirea prin acordarea de împrumu‐
turi şi ajutoare de creație, organizarea şi finanțarea deplasării artiştilor în vederea documen‐
tării pe teren, înființarea de întreprinderi productive pentru fabricarea inventarului şi mate‐
rialelor de producție necesare artiştilor, procurarea atelierelor pentru artişti, organizarea de
expoziții cu vânzare, întreținerea de: case de odihnă, azile pentru artiştii bătrâni, cantine,
restaurante, grădinițe, urmărirea aplicării dispozițiilor legale în materia drepturilor de
autor, acordarea de ajutoare şi premii în cazurile de limită de vârstă, boală, pierdere a capa‐
cității de muncă; asigurarea asistenței medicale pentru artişti şi familie, precum şi trimiterea
în stațiuni balneo‐climaterice. În final, actul normativ stipula că Fondul Plastic poate acorda
ajutor material tinerilor artişti talentați” (Vasile 2011: 281‐282).
11 Sintagma „stat cultural” folosită aici trimite la analiza lui Marc Fumaroli din L’état
culturel. Essai sur une religion moderne (1991), unde desemnează acel stat care deține monopo‐
lul şi controlul asupra „sferei culturale” în ansamblul său. Este interesant de remarcat, în
acest context, că sintagma apare şi în titlul unei conferințe, „Politica culturii şi statul cultu‐
ral”, ținută de sociologul Dimitrie Gusti la 10 iunie 1928, în ciclul Politica culturii organizat
de către Institutul Social Român. Sensul este însă diferit de cel menționat anterior. Unul
dintre principiile politicii de stat a culturii este formulat de Gusti în felul următor: „5. Astfel
de instituții [de stat] nu pot avea ca scop crearea culturii, ci numai crearea condițiilor priel‐
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nice de dezvoltare a ei, descoperind, stimulând şi organizând colaborarea tuturor elemente‐
lor culturale ale țării […]” Alături de alte patru principii, acesta figurează pe pagina de
gardă atât a raportului național de politică culturală (CE 1999a), cât şi a raportului
1997‐2000 al Ministerului Culturii (MC 2000).
12 Vezi, în acest sens, raportul național de politică culturală (CE 1999a: 117) şi declarația
comună MC, ANUC (1998: 13‐15).
13 „Proiectul de lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de artist vizual” din 2009 poate fi
consultat pe pagina web http://radescu.pavilionmagazine.org/?p=216. Acest proiect adapta
reluând aproape integral un mai vechi „proiect de lege privind organizarea şi exercitarea
profesiei de designer”, elaborat în 2006 de Alexandru Ghilduş, preşedinte al UAP la acea
dată, precum şi Legea 181/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.
Pentru discuțiile din jurul acestei inițiative bizare, vezi Nițulescu (2010) şi Gheorghe (2010).
14 Din 2004, sunt permise deduceri de maximum 3‰ din cifra de afaceri şi 20% din impozi‐
tul pe profit, pentru scopuri culturale. Există de asemenea alte stimulente fiscale (exceptări
de taxe) pentru beneficiarii sponsorizării, mecenatului sau donațiilor. Vezi Add Business
Chance on Art (2004: 119‐125).
15 Vezi raportul MCC (2006a: 50‐51) şi compendiumul de politică culturală a României
CE/ERICarts (2007: 21‐23). Acesta din urmă estimează, pe baza datelor MCC, că partea de
cheltuieli pentru cultură ale autorităților centrale în 2005 a fost de 44% din totalul cheltuielilor
publice pentru cultură, iar partea cheltuielilor județene şi locale a fost de 56%. O astfel de
distribuție a cheltuielilor publice pentru cultură pe diferitele niveluri de guverna‐
re/administrare este însă greu credibilă, considerând gradul înalt de centralizare a politicilor şi
resurselor financiare publice în România, recunoscut de Strategia descentralizării în domeniul
culturii (MCC 2006b). Cu toate acestea, se pot aştepta evoluții pozitive în privința autonomiei
de decizie şi de finanțare, dacă strategia respectivă va fi dusă la bun sfârşit.
16 Pentru alocarea fondurilor bugetare ale MC pe tipuri de activități culturale în perioada
1996‐2000, vezi capitolele „Prioritățile culturale din ultimii 5 ani [1996‐2000]” şi „Finanțarea
culturii” din CE/ERICarts (2003: 10‐12, 17).
17 Pentru date detaliate privind evoluția bugetului MCC în perioada 2004‐2007, vezi Anexa–
Tabel 1 în: Rațiu (2007), articol disponibil online.
18 Pentru datele financiare din perioada 2001‐2006 şi ponderea (redusă) a cheltuielilor pen‐
tru activități culturale în cadrul cheltuielilor totale ale MCC, vezi Mucică (2005: 4), şi capito‐
lele „Susținerea financiară” din rapoartele MCC (2001:102, 123‐128), (2002: 69‐80), (2003:
79‐83), (2004: capitolul „Buget”), (2006a: 50‐52), precum şi CE/ERICarts (2007: 31).
19 Pentru detalierea distribuției bugetului MCC pe programe, tipuri de cheltuieli, sectoare şi
direcții de activitate, vezi Rațiu (2007), Anexa–Tabelele 2, 3, 4 şi 5.
20 Pentru structura alocațiilor bugetare ale MCC în perioada 1997‐2006 şi proiecte finanțate,
achiziții de opere de artă contemporană şi comenzi de monumente publice –, vezi rapoarte‐
le MC (2000: 45‐47, 52, 68‐69, 70‐71) şi MCC (2001: 102,123), (2002: 70,79‐82), (2003: 74, 79‐82,
88‐100), (2006a: 15‐17, 51). Spre exemplu, în domeniul artă plastică s‐au achiziționat lucrări
de la 135 de artişti pentru suma de 1.075 miliarde lei vechi în 1997, de la 275 artişti pentru
suma de 1.5 miliarde lei vechi în 1998, iar în 1999 lucrări ale marelui sculptor George Apos‐
tu însumând 1 miliard de lei vechi. În total, în perioada 1997‐2000 au fost achiziționate un
număr de 429 lucrări de artă. În anul 2000, se aflau în depozite 4050 lucrări de artă, în ace‐
laşi interval fiind repartizate cu titlul de împrumut instituțiilor publice şi Ministerului
Afacerilor Externe un număr de 1480 lucrări de artă. În ceea ce priveşte comenzile publice
de artă monumentală, s‐au realizat 19 lucrări în valoare de 5.5 miliarde lei vechi în 1998, 15
lucrări în valoare de 9 miliarde lei vechi în 1999, şi 10 lucrări în valoare de 4.3 miliarde lei
vechi în 2000 (MC 2000: 69, 71). În perioada 2001‐2006, suma totală alocată achizițiilor de
lucrări de artă plastică a fost de 460 mii euro (echivalent). În anul 2007, MCC a achiziționat
lucrări de artă în valoare de 500 mii euro pentru colecția Muzeului Național de Artă Con‐
temporană, precum şi pentru a fi puse la dispoziția ministerelor, ambasadelor şi altor insti‐
tuții publice. Achiziționarea respectivă a generat controverse şi datorită faptului că ministe‐
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rul a preferat negocierea directă cu artiştii sau moştenitorii, ignorând galeriile private şi
cotele pieței de artă (Gheorghe 2007: 30).
21 Din 1973, statul nu a mai inclus în buget pensiile creatorilor/artiştilor, sarcina lor revenind
exclusiv uniunilor/UAP (Ionescu 2003: 51). Aşa cum precizează Delia Mucică (2000) într‐un
articol privitor la statutul artistului în România, „dacă înainte de 1990, fiecare Uniune de
creatori gestiona un fond mutual de asigurări sociale, alimentat din depunerile membrilor,
la care aveau acces numai membrii ei, după 1990, evoluția spectaculoasă a ratei inflației,
combinată cu o oarecare lipsă de viziune economică şi managerială, a dus la secătuirea
resurselor financiare din aceste fonduri şi la prăbuşirea lor. Acesta a fost motivul pentru
care, începând din 1992, s‐a acceptat cererea artiştilor pentru integrarea pensiilor lor în
sistemul de asigurărilor sociale de stat” (Mucică 2000: 2).
22 Vezi, spre exemplu, rapoartele MCC (2001: 8‐11, 43), (2002: 9‐14, 34‐38) şi (2003: 36‐38).
23 Vezi CE (1999c: 9‐16), pct.2. „Instituțiile culturale, descentralizarea şi dezvoltarea societă‐
ții civile”, şi pct.3 „Sprijinirea creației”. Astfel, în privința politicilor Ministerului Culturii în
condiții de austeritate bugetară, experții europeni constată că „legea de oțel” este sacrifica‐
rea cu prioritate a fondurilor destinate sprijinirii creației artistice. Spre exemplu, „totalul
fondurilor oferite pentru proiecte de care dispune Direcția Artelor Spectacolului din minis‐
ter se ridica în 1998 la 6 miliarde lei [vechi; aprox. 450 mii dolari], în 1999 fiind numai de 2
miliarde lei [vechi; aprox. 150 mii de dolari]. La fel, fondurile destinate proiectelor în mate‐
rie de arte plastice au scăzut cu 50%, de la 2.8 miliarde lei [vechi; aprox. 210 mii de dolari] la
1.4 miliarde lei [vechi; aprox. 105 mii de dolari]” (CR 1999c: 15). În schimb, „prioritatea
acordată patrimoniului, în special monumentelor, s‐a tradus printr‐o creştere importantă a
fondurilor alocate de la 12 miliarde lei [vechi; aprox. 900 mii dolari] la 231 miliarde lei
[vechi; aprox. 17.4 milioane dolari] în 1998, reprezentând, deci, în prezent [1999] peste o
treime din bugetul global al Ministerului Culturii” (CE 1999c: 17).
24 Vezi, în acest sens, rapoartele MCC (2001: 12,47‐48,129), (2003: 42), şi reacțiile critice ale
presei culturale, în special cele legate de Programul național de sprijin pentru cultura scrisă.
25 Spre exemplu, în 2006, AFCN a oferit în prima sesiune de finanțare a proiectelor culturale
independente: 720 mii euro buget total, pentru 92 proiecte; rata medie: 7800 euro/per pro‐
iect; nu mai mult de 20 mii euro/per proiect. În prima sesiune de finanțare a revistelor şi
publicațiilor culturale: 80 mii euro buget total, pentru 34 proiecte; rata medie: 2350 euro/per
proiect (AFCN 2007).
26 În cazul ICR, cu cele 15 filiale ale sale, nivelul bugetului total pentru promovarea culturii
române în străinătate şi protejarea identității culturale, şi repartizarea sa pentru progra‐
me/proiecte culturale şi pentru cheltuieli administrative, au fost: în 2005, 3 milioane euro, 50%
‐ 50%; în 2006, 6 milioane euro, 60% ‐ 40%; în 2007, 13 milioane euro, 72.6% ‐ 27.4%. Un exem‐
plu de buget al unei filiale, ICR New York: în 2006, 100 mii euro, 70%‐30%; în 2007, 350 mii
euro, 85%‐15%. Un alt exemplu sugestiv este cel al structurii/bugetului programelor speciale
ale ICR, în 2006: Promovarea în străinătate a culturii, ştiinței şi civilizației româneşti: 3.3 mili‐
oane euro; Traducerea şi publicarea scriitorilor români: 450 mii euro; Programul Cantemir de
proiecte culturale internaționale: 800 mii euro; Festivaluri, târguri şi expoziții internaționale de
cărți, presă şi multimedia: 280 mii euro; Granturi de studiu, premii: 270 mii euro. Vezi ICR
(2006); Patapievici (2007); Şuteu (2007a).
27 Integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale membrilor UAP în sistemul asigu‐
rărilor sociale de stat a fost reglementată prin Legea nr. 127/1995, dar la începutul anilor
2000 un sistem general de protecție a artiştilor nu era încă realizat (vezi CE 1999d: 13;
CE/ERICArts 2003: 14).
28 O astfel de atitudine este afină cu puternica înclinație a artiştilor de a ignora recompensele
monetare şi de orientarea lor spre motivații intrinseci şi recompense non‐monetare, relativ
consistente în lumea artei, observate şi de Hans Abbing în lucrarea Why Artists Are Poor?
The Exceptional Economy of the Arts (2002). Pe lângă lipsa de informare a candidaților la
profesia artistică şi apetitul lor mai ridicat pentru risc, rațiunea principală pentru care artele
sunt atractive ‐ deşi veniturile din practicarea artelor sunt în general scăzute ‐ ține de pre‐
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supusa sacralitate a artei şi stima înaltă pe care ceilalți o acordă artiştilor, precum şi de
satisfacția personală aşteptată de aceştia: auto‐împlinire, expresie de sine, reputație etc.
(Abbing 2002: 117). De aceea, „remediile propuse pentru veniturile scăzute din arte probabil
doar vor exacerba boala: mai multe subvenții, mai multe donații, mai multă protecție socială
şi educație subvenționată vor avea ca efect faptul că mai mulți oameni vor deveni artişti şi
mai mulți artişti vor sfârşi prin a avea venturi scăzute” (Abbing 2002: 124‐126).
29 Vezi referințele şi datele din rapoartele MC/MCC menționate mai sus la notele 8 şi 20
(care nominalizează şi artişti şi opere comandate/achiziționate). Subvenția publică, în calita‐
te de mijloc de „socializare a riscului creator” (Menger 1987), deci de protecție socială, este
inseparabilă de controlul administrativ din partea autorităților publice, implicat inevitabil de
o politică intervenționistă. Situația este generală în această „familie de politici culturale” asis‐
tențială‐protecționistă. După cum arată Moulin, în pofida pretențiilor diferiților miniştri ai
culturii din Franța, de la André Malraux la Jack Lang, de „a susține fără a influența”, de „a
incita fără a constrânge”, şi de „a subvenționa fără a interveni”, istoria nu ne oferă nici un
exemplu de societate care să fi reuşit să surmonteze într‐o manieră perfectă antinomia dintre
libertatea de creație şi protecția socială a creatorului (Moulin 1997: 88). Pentru critica politicilor
de comandă şi de susținere forțată a unei arte şi a unei culturi „oficiale” în Franța, vezi şi
Michaud (1989, 1993, 1997), Fumaroli (1991, 1997), Clair (1997).
30 Aceste secvențe de declin continuă tendința medie regresivă a participării şi a consumului
cultural manifestată după 1989, pe care am menționat‐o şi ilustrat‐o în capitolul anterior, „Statul
şi cultura: concepte, valori şi justificări ale politicii culturale în România postcomunistă”.
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