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Abstract. When historic cultural heritage tourism development is done
right, it helps to protect a nation’s cultural treasures and also improve the
quality of life for residents and visitors alike. Linking tourism with heritage
and culture can do more for local economies than promoting them
separately. The core idea in cultural heritage tourism and cultural industries
in general is to save and professionaly expose heritage and culture, share
it with visitors, and take advantage of the economic benefits derivated
from it.
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Siturile istorice, arhitecturale ºi arheologice stau la baza unui anumit tip de
turism, turismul cultural sau de patrimoniu, un segment al pieþei turistice în plin
avânt în Europa, dar ºi locul unde existã o acerbã concurenþã, care poate sã dege-
nereze cu uºurinþã în kitsch cu efecte regretabile nu doar în plan economic. Ca
ºi caracteristicã a perioadei postmoderne, patrimoniul istoric reprezentat ºi pro-
movat corespunzãtor de profesioniºti devine o resursã considerabilã, cãreia mul-
te zone ºi oraºe în declin din Europa îi datoreazã revirimentul economic. Fa-þã
de abrutizarea prin muncã de la începuturile erei industriale, postindustrialul re-
duce programatic timpul de muncã ºi expandeazã timpul liber care nu mai poate
fi valorificat superior ºi recuperator decât prin loisir1. Creºterea speranþei medii
de viaþã, în paralel cu diversificarea ºi ieftinirea mijloacelor de transport in-
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ternaþional (nemaivorbind de libera circulaþie a persoanelor, abolirea controa-
lelor la frontierã, moneda unicã etc.), faciliteazã creºterea numãrului de turiºti în
cãutare de noi experienþe cu precãdere culturale. În egalã mãsurã, cu precãdere în
Europa, destinaþiile turistice estivale nu pot sã concureze din punctul de vedere
al raportului preþ-calitate locaþiile sud-mediteraneene ºi nord-africane (Maroc,
Tunisia, Egipt) ºi se axeazã într-o mãsurã mai mare pe oferte în care motivaþia
experienþei culturale de calitate devine esenþialã.

De asemenea, existã un numãr în creºtere de pensionari din SUA, Canada, Israel
ºi alte þãri occidentale, mulþi dintre ei plecaþi sau cu rãdãcini în Europa Centralã
ºi de Est, care sunt potenþial interesaþi de experienþe turistice culturale de calitate
ce le permit sã-ºi descopere rãdãcinile într-un mod autentic, subtil ºi discret.

Peste tot în þãrile dezvoltate prosperã produsele de turism cultural ce valori-
ficã vechi rute comerciale, trasee de pelerinaj, vechi obiceiuri, vechi reþete culi-
nare, un anumit mod de organizare a timpului ºi stil de viaþã. Prin produsele tu-
rismului cultural / turismului de patrimoniu, prin reprezentarea istoriei este posi-
bilã reimplantarea unor imagini urbane ºi configuraþii arhitecturale care sã ofere
noi experienþe de viaþã apreciate de consumatorul actual de turism. În Uniunea
Europeanã, sectorul industriilor ºi serviciilor culturale (incluzând turismul cul-
tural sau de patrimoniu) a avut o creºtere de peste 60% în ultimul deceniu, cu un
potenþial de creºtere dublu faþã de cel al altor sectoare2. Domeniul industriilor
culturale este nou ºi încã deficitar nu doar în România, ci în întreaga Uniune Eu-
ropeanã, unde se estimeazã cã acest sector de servicii beneficiazã de un potenþial
de creºtere superior altor sectoare3. Într-o „economie a cunoaºterii“, pentru Ro-
mânia, ca stat membru al Uniunii Europene, se deschid oportunitãþi de dezvol-
tare ºi investiþii deosebite ºi în acest sector, care poate sã contribuie la îmbunã-
tãþirea imaginii de þarã a României în ansamblul ei ºi la sporirea atractivitãþii a-
cesteia ca destinaþie de investiþii. Pânã în prezent, în România nu au existat decât
puþine premise de dezvoltare a turismului cultural ºi industriilor culturale în va-
rianta lor autenticã ºi nevulgarizantã. Existã de mult timp agenþii de turism care
includ în ofertele lor circuite, vizite ghidate la monumente ºi situri istorice cum
sunt bisericile pictate din nordul Moldovei, ansamblul sculpturilor lui Brâncuºi
de la Târgu Jiu sau ruinele dacice de la Sarmisegetuza, dar acestea nu sunt pro-
iecte culturale veritabile, ci servicii. Serviciile turistice în sine pot fi de calitate,
dar tot rãmân la stadiul unui produs comercial gol de substanþã culturalã au-
tenticã. Pentru ca produsul de turism cultural sã facã saltul calitativ de la serviciu
la cel de experienþã culturalã autenticã de calitate, el trebuie rafinat prin inter-
venþia profesionistului cu studii academice de specialitate menite sã ofere va-
loare adãugatã acestui gen de produse. La ora actualã, serviciile de turism cul-
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tural cu tangenþã pentru valorificarea patrimoniului istoric nu genereazã decât în
micã mãsurã valori adãugate economice, iar sociale sau cultural/academice cu
atât mai puþin pentru cã nu provoacã schimbãri de atitudine în spaþiul colecti-
vitãþilor locale ºi nu au consecinþe directe în dezvoltarea unui posibil dialog cul-
tural. Turismul cultural ca iniþiativã are nevoie ºi în România de instituþionali-
zarea unui dialog permanent al mediului academic cu mediul privat. Acest lucru
implicã mai întâi depãºirea a numeroase obstacole mentale de ambele pãrþi. Sunt
obstacole generate de prãpastia care separã în general cultura ºi mentalul me-
diului academic de cultura ºi mentalul antreprenorial cu intenþia de a gãsi com-
promisul necesar între dimensiunea economicã ºi dimensiunea ºtiinþificã, aca-
demicã a reprezentãrii patrimoniului ºi a integrãrii sale prin acþiuni ºi intervenþii
profesionale de bun gust care sã-i asigure la un nivel corespunzãtor sustenabili-
tatea pentru generaþiile viitoare.

Industrii culturale

Noþiunea este de datã recentã ºi desemneazã afacerile legate de: arta spec-
tacolului, artele vizuale, promovarea patrimoniului cultural istoric, industria ci-
nematograficã, televiziune ºi radio, publicaþii, noile mijloace media, muzicã, jo-
curile video, arhitecturã ºi design, creaþie de modã ºi publicitate. Industriile cul-
turale ºi creative au luat o amploare deosebitã în societatea postindustrialã, a cã-
rei putere este datã de tehnologiile informaþionale ºi de comunicare, dar ºi de
sectorul serviciilor. Sub impactul IT&C, vechea industrie a loisir-ului, a timpului
liber s-a diversificat ºi s-a democratizat, ieºind tot mai mult de sub dominaþia
marilor companii, pentru a fi acaparatã de IMM-uri. Procesul a condus la elibe-
rarea creativitãþii ºi ingeniozitãþii, la spargerea multor tipare, la naºterea de afa-
ceri noi, legate de interesele culturale, de cunoaºtere, informare ºi de timp liber
ale indivizilor umani. Sunt demonstrate în numeroase studii (multe finanþate de
Comisia Europeanã) modul ºi mãsura în care industriile culturale ºi creative con-
tribuie la competitivitatea ºi coeziunea socialã a oraºelor ºi regiunilor comuni-
tare. Exemplul capitalelor culturale europene aratã cã investiþiile în acest sector
creeazã locuri de muncã ºi contribuie la transformarea imaginii oraºelor în obi-
ective atractive de investiþii. Studiul privind economia culturii în Europa, ela-
borat în 2006 de Societatea KEA European Affairs, la cererea Comisiei Euro-
pene, demonstreazã felul în care industria culturalã este în sine dinamicã în ce
priveºte crearea locurilor de muncã în UE4. În 2004, numãrul celor angajaþi în
acest sector se ridica la 5,8 milioane, adicã 3,1% din totalul populaþiei active a
UE-25, iar în 2003 industria culturalã a contribuit cu 2,6% la PIB-ul UE.
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Alte studii din ultimii ani sunt ºi mai punctuale. Dintre cele mai citate amin-
tim: Culture and Local Development — elaborat în cadrul Programului LEED
(2006) de Xavier Greffe (Universitatea Sorbona) ºi Sylvie Pflieger (Universita-
tea „René Descartes“), în colaborare cu Antonella Noya (specialist al OECD);
International Measurement of the Economic and Social Importance of Cul-
ture — publicat în 2006 de cãtre John C. Gordon ºi Helen Beilby-Orrin, în ca-
drul Directoratului de Statisticã al OECD (Paris); la care se adaugã rapoartele
UNESCO, World Report on Cultural Diversity, sau cele din cadrul Departamen-
tului de Statisticã Culturalã ºi Comunicare ºi al Diviziei de Politici Culturale ºi
Dialog Intercultural. Am amintit în mod direct aceste studii deoarece pe baza lor, în
ultimii ani, atât în România cât ºi în UE, s-au structurat campaniile de lobbism,
atât cât a fost, în favoarea industriilor culturale ºi majoritatea articolelor de spe-
cialitate5. Sumarizând aceste studii ºi rapoarte aflãm cã sectoarele creative ºi
culturale au generat o cifrã de afaceri de peste 650 miliarde de euro în anul 2003,
de peste douã ori mai mult decât industria de automobile; cele mai mari cinci þãri
europene — Marea Britanie, Germania, Franþa, Italia ºi Spania — cumuleazã a-
proape trei sferturi din producþia sectoarelor culturale ºi creative la nivel european, si-
milar însã forþei lor economice totale de 74% din PIB-ul UE-256. Contribuþia
acestor sectoare la PIB-ul Uniunii Europene a fost de 2,6% în acelaºi an, compa-
rativ cu 2,3% în cazul industriei chimice, de cauciuc ºi plastic, 2,1% în cazul sec-
torului imobiliar, 1,9% în cazul industriei alimentare, bãuturilor ºi tutunului sau
0,5% în cazul industriei textile; ritmul de creºtere a ceea ce CE numeºte sectoare
creative ºi culturale a fost de aproape 20% în termenii valorii adãugate, între
1999 ºi 2003, adicã cu aproximativ 1.000% ori mai mare decât cea a întregii eco-
nomii europene; 5,8 milioane persoane erau angajate în anul 2004 în aceste sec-
toare, adicã 3,1% din totalul forþei de muncã active în UE-257. Subliniem cã este
vorba doar de efecte directe ºi cuantificabile ale culturii în dezvoltarea unei econo-
mii competitive, la care în ultimii ani se adaugã studii ºi eforturi de cuantificare a
efectelor indirecte ale culturii înmagazinate în industriile culturale — precum inter-
dependenþele cu sectorul tehnologiei informaþiilor ºi comunicaþiilor, cu atragerea
investiþiilor ºi dezvoltarea turismului.

Concluziile raportului The Economy of Culture in Europe contureazã reali-
tatea a 30 de state europene prin evaluarea impactului economic ºi social al cul-
turii8. Ca elemente de inovaþie semnalãm importanþa unor abordãri vizavi de cul-
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turã transformate în politici ºi strategii la nivelul celei mai mari structuri econo-
mice mondiale, Uniunea Europeanã. Cultura ca ºi concept este poziþionatã în
punctul de intersectare al sferelor politice ºi economice ale proiectului european
ca ºi construcþie în devenire. Cultura valorizatã în industrii culturale nu este doar
mijloc de creare de plus valoare, ci ºi un instrument de comunicare a valorilor ºi
de promovare a obiectivelor de interes public. Avem de-a face cu, teoretic, cel
puþin o abordare integratã a culturii în politicile UE. Cele mai recente politici eu-
ropene în domeniul culturii, inovãrii ºi coeziunii acceptã aceastã abordare ºi in-
dicã modul în care interconexiunile dintre diferitele dimensiuni ale culturii pot
sã contribuie la diverse aspecte ale vieþii economice ºi sociale:

— cultura ca instrument de susþinere a dialogului intercultural, a creativitãþii
ºi a relaþiilor internaþionale (Agenda pentru culturã, 2007);

— o abordare mai largã a culturii, inclusiv investiþii în design ºi în industriile
creative (Uniunea inovãrii, 2010);

— cultura definitã ca un factor de atractivitate în oraºe ºi regiuni, iar industri-
ile creative sunt considerate drept cele mai nimerite pentru a asigura legãtura
între creativitate ºi inovare (Regiunile contribuie la creºterea inteligentã, 2010);

— regiunile ºi oraºele, care deþin competenþe în domeniul culturii, ºi-au asu-
mat aceastã schimbare de paradigmã politicã a UE.

Cum însã de la teorie la practicã a fost ºi este o distanþã apreciabilã, am re-
marcat cã abordarea de mai sus nu a fost inclusã într-un document strategic fun-
damental menit sã materializeze o abordare prin acces la fonduri destinate
proiectelor culturale în sine. Astfel, Cadrul de reglementare al politicii de coe-
ziune pe 2007-2013 raporteazã în principal cultura la turism (turismul cultural),
la renovarea/construirea de infrastructuri culturale, la furnizarea de servicii cul-
turale ºi la conservarea ºi dezvoltarea bunurilor culturale ºi a patrimoniului. Ca-
drul nu face referire la potenþialul culturii ca sursã de inovare nontehnologicã
sau socialã per se sau la contribuþia culturii la reabilitarea oraºelor ºi nici la im-
pactul sectoarelor cultural ºi creativ asupra economiei ecologice, ceea ce pri-
veazã multe proiecte de la finanþare din fonduri structurale (care reprezintã apro-
ximativ 80% din finanþarea nerambursabilã pentru dezvoltare acordatã de UE pe
obiectivul Coeziune). Pentru a ilustra acest lucru, amintim cã într-adevãr fondu-
rile destinate nominal programelor culturale au crescut, dar mult prea puþin pen-
tru a face o diferenþã realã în mãsurã sã materializeze în fapte o schimbare de pa-
radigmã strategicã. De exemplu, prin programul comunitar Cultura 2007-2013,
fondurile europene nominal destinate proiectelor culturale per se au crescut la
circa 1 euro pe locuitor. Prin comparaþie, subvenþia agricolã UE acordatã pentru
o vitã este de douã ori mai mare pentru cã este finanþatã din alte programe ataºate
obiectivului Coeziune sau Politicii Agricole Comune.

Scopul multor iniþiative ºi programe academice din ultimii ani este de a for-
ma profesioniºtii în mãsurã sã opereze în sectorul turismului cultural printr-o
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abordare în care patrimoniul cultural face parte dintr-o strategie integratã de spri-
jinire a proceselor de creºtere socialã, iar o valoare istoricã devine o valoare eco-
nomicã, creatoare de resurse, nu doar consumatoare de resurse. Manifestãri gen
TIFF (Transilvania International Film Festival) din Cluj sau Festivalul de Jazz
de la Sibiu dezvoltã, an de an, profilul internaþional al comunitãþilor locale res-
pective, iar acest lucru se vede în numãrul crescut de turiºti ºi relativa pros-
peritate economicã, chiar în condiþii de crizã. Reorientarea spre turismul cultural
prin ridicarea Muzeului Guggenheim, de cãtre arhitectul Frank O. Gehry, a avut
rolul sãu în revitalizarea economicã a capitalei Þãrii Basce, respectiv este unul
din motivele principale ce determinã 2 din 3 turiºti sã aleagã aceastã destinaþie.
Exemplele spaniole sunt cel mai adesea citate în exemplele de succes ale strate-
giei de culturalizare a economiei ºi economizare a culturii.

Modernizarea, inteligent promovatã, a celor mai renumite muzee din Madrid
ºi a altor muzee de interes mondial — Muzeul Picasso din Malaga ºi Muzeul de
Arte Contemporane Es Baluard din Palma de Mallorca — a atras un numãr re-
cord de turiºti. Experienþa celorlalte oraºe culturale europene, precum Graz
(2003), Lille (2004) sau Sibiu ºi Luxemburg (2007), adaugã noi argumente pen-
tru conºtientizarea rolului economico-social al valorizãrii patrimoniului cultural
istoric. Sibiul apare în topul celor mai vizitate oraºe pentru turismul cultural, de-
vansând locaþii mult mai sonore, ca Bruxelles, Stockholm, Liverpool ºi Co-
penhaga. Topul este dominat în continuare de capitala Italiei, Roma. Unul dintre
cele mai vechi portaluri de ºtiri de cãlãtorie din lume, Travel Daily News, a dat
publicitãþii un top al celor mai vizitate oraºe pentru turismul cultural. Sibiul fi-
gureazã pe un onorant loc 19, într-un clasament în care primele 5 locuri sunt ocu-
pate, în ordine, de Roma, Paris, Florenþa, Atena ºi Londra. Clasamentul a fost re-
alizat pe baza unui sondaj efectuat în 8 þãri, iar cifrele aratã o creºtere a turis-
mului cultural, de la 17% în urmã cu 10 ani, la 31% în 2007. Parisul ºi Roma ºi-
au consolidat poziþiile în top, fiind declarate de majoritatea respondenþilor desti-
naþii culturale favorite. Potrivit portalului de cãlãtorie, „Sibiu, din România, a
cunoscut o creºtere a notorietãþii datoritã statutului de Capitalã Culturalã Euro-
peanã 2007“. Niciun alt oraº din România nu mai figureazã în top. Un studiu
efectuat pe mai mult de 5.000 de turiºti veniþi la Sibiu în ultimii zece ani relevã
faptul cã aproape trei sferturi din musafirii oraºului au studii superioare9.

Direct legate de valorizarea patrimoniului prin turism cultural ºi de „industri-
ile culturale“ au apãrut discipline relativ noi.

Arheologia industrialã este o disciplinã relativ nouã, care interacþioneazã cu
economia, urbanismul ºi istoria artei. Pe de o parte, sunt concentrate interesele
care se ocupã de conservarea ºi protejarea spaþiilor productive abandonate, pe de
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altã parte, edificiul industrial este privit ca un document neintenþionat pentru stu-
diul interdisciplinar sau pentru o experienþã interesantã ºi ineditã într-un traseu
turistic tematic dedicat. Obiectul de patrimoniu industrial, ca document, poate o-
feri rãspunsul la o serie de întrebãri privitor la condiþii de lucru, inovaþie tehnicã,
mod de producþie etc. Cele mai cunoscute ºi mai citate exemple de succes din
lume ar fi: Oraºul bumbacului Lowell, Massachussetts, Satul-fabricã Grand
Hornu — Belgia, reutilizarea stabilimentului Fiat în Torino, recuperarea com-
plexului de morãrit Stucky în Veneþia ºi, în sfârºit, exemplul de cea mai mare no-
torietate — Docurile Londoneze.

Tot în ultimii ani, aferent industriilor culturale ºi turismului cultural, sunt în
vogã acþiunile de reenactment (punerea în scenã a unor evenimente istorice cu
acurateþe sau programele de arheologie experimentalã). În România, am asistat
la iniþiative interesante de recreare a unei aºezãri de culturã Cucuteni (ºi implicit
de amenajare în scop turistic), precum ºi la o iniþiativã româno-bulgarã de re-
constituire a bãtãliei de la Turtucaia. În vara lui 2012, la Roma, în muzeul ame-
najat în Forul lui Traian, era în vogã programul de arheologie experimentalã de
popularizare Una giornata con Traiano, compus din mai multe ateliere tematice
— Modã ºi cosmeticã romanã (în care vizitatorii, contra 5 euro, puteau sã pro-
beze diverse produse cosmetice, creme ºi parfumuri, sã înveþe sã croiascã obiecte
de vestimentaþie tipic romane, documentate pentru secolul I A.D.); alt atelier
(probabil cel mai frecventat) era dedicat bucãtãriei romane — reþete, degustãri
etc.; alt atelier era dedicat refacerii atmosferei ºi condiþiilor dintr-o ºcoalã ro-
manã — modul de predare, scris pe tãbliþe cerate sau papirus; ultimul atelier era
dedicat tehnicilor de construcþie tipice romane, cu demonstraþii concrete de rea-
lizare a mortarului sau utilizare a tehnicilor de mãsurare a timpului. Toate atelie-
rele promiteau, contra unei sume modice, între 3 ºi 5 euro, o experienþã autenticã
realizatã în urma unei documentãri riguroase. Avem de-a face cu un produs tipic
de turism cultural / industrie culturalã bine realizat, inovativ ºi aplicabil în cen-
trul Romei, zonã care primeºte zilnic zeci de mii de turiºti.

Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei este partenerã într-un proiect interesant de
valorizare a patrimoniului arhitectural al regimului totalitar comunist alãturi de
alte 18 instituþii din Europa de Sud-Est, începând cu luna ianuarie 2011. Prin
proiect se doreºte definirea ºi promovarea unui traseu cultural având la bazã con-
strucþii reprezentative specifice arhitecturii regimului totalitar din secolul al XX-lea.
Iniþiativa se va finaliza prin întocmirea unui dosar care va fi transmis cãtre Con-
siliul Europei pentru crearea unui itinerar cultural european ºi introducerea aces-
tuia în Atlasul de Itinerare Culturale Europene. Conform celor declarate presei
de iniþiatorii proiectului, se vor pregãti un manual transnaþional de valorificare
economicã a patrimoniului architectural ºi identificarea ºi catalogarea în format
digital a fotografiilor de arhivã, filmelor, obiectelor aparþinând perioadei regi-
mului totalitar. În respectivul proiect, fiecare partener contribuie cu un numãr de
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cel puþin ºase studii de caz în care, alãturi de aspecte tipice operaþiunilor de in-
ventariere (locaþia clãdirilor, perioada proiectãrii, numele proiectanþilor ºi arhi-
tecþilor), se iau în calcul ºi aspecte sofisticate de imagisticã, imaginar social, in-
fluenþa clãdirilor asupra societãþii în perioada respectivã (dar ºi în ziua de azi),
felul în care au fost privite atunci ºi acum etc. Au fost elaborate ºi ºase studii de
caz în cadrul proiectului ATRIUM prin selectarea a ceea ce experþii considerã a
fi cele mai reprezentative exemple de arhitecturã comunistã din România: Pala-
tul Parlamentului, Casa Scânteii, Monumentul Eroilor Neamului, Amsamblul
Piaþa 21 Decembrie 1989, Teatrul Naþional „Ion Luca Caragiale“ — localizate în
Bucureºti, Casa de Culturã a Sindicatelor din Suceava ºi Ansamblul Piaþa Unirii
cu Hotel Unirea din Iaºi. Genul acesta de arhitecturã „exoticã“, reprezentativã
pentru însuºi „exotismul“ comunismului românesc în variantele sale stalinistã ºi
ceauºistã, este în mãsurã sã ofere un aspect de inovaþie faþã de alte oferte de tu-
rism cultural ºi sã permitã valorizarea culturalã ºi economicã, precum ºi „umani-
zarea“ acestor obiective care, ne place sau nu, fac parte din istoria noastrã ºi pa-
trimoniul cultural istoric naþional ºi de câtiva ani „european“. Fiind vorba de pa-
trimoniul arhitectural specific regimurilor dictatoriale/totalitare, probabil cã ar fi
de dorit includerea pe aceastã rutã ºi a celor câtorva clãdiri din Bucureºti inspi-
rate de arhitectura mussolinianã sau de naþional-socialismul german.

Înainte de a vorbi de produsul final al programelor de turism cultural avem
nevoie de o infrastructurã corespunzãtoare, majoritatea obiectivelor integrabile
circuitelor turistice fiind într-o stare avansatã de degradare, nu doar în România.
Sursele de finanþare sunt mereu o problemã. Conform profesorului Claudio Mo-
dena de la Universitatea din Padova, o soluþie practicã ºi funcþionalã pentru sal-
varea ºi, ulterior, integrarea patrimoniului imobil în circuitul economic cultural
de calitate este privatizarea acestui patrimoniu10. ªi pentru români se pare cã cea
mai bunã strategie e sã mizeze pe investitorii autohtoni sau strãini. Pentru rea-
bilitarea ºi conservarea clãdirilor este nevoie de multe resurse economice, re-
surse de care statul nu dispune de unul singur. Mereu se vor gãsi voci care sã bla-
meze implicarea mediului privat în orice þine de patrimoniu istoric, dar a se ve-
dea cã inclusiv în Italia (a ºaptea putere economicã a lumii), în ciuda polemi-
cilor, pânã la urmã s-a instituit varianta valorificãrii bunurilor. Ideea este de a da
o valoare comercialã oricãrei clãdiri istorice, de a gãsi resurse economice pentru
a valorifica bunul respectiv, dar nu oricum, ci cu respectarea strictã a unor norme.
În România, mai ales, aceastã soluþie, în multe locuri unde a fost practicatã în ul-
timele douã decenii, a sfârºit în acþiuni regretabile (fie s-a dat unor clãdiri pa-
trimoniale o destinaþie improprie, fie renovarea, restaurarea a însemnat de fapt
distrugerea artefactelor originale, fie din cauza lipsei implicãrii specialiºtilor s-a
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ajuns la soluþii kitsch ce transformã turismul cultural prin valorizarea istoriei
într-un fel de mascaradã). Produsul de turism cultural integrat ºi de calitate este
esenþial pentru succesul acestei strategii. În cazul Italiei avem experienþa de suc-
ces din ultimii ani a centrelor minore foarte bine conservate, deºi au fost abando-
nate mult timp, care, dupã aplicarea unor programe de restaurare, amenajare
profesionalã ºi valorizare, atrag mulþi turiºti dornici sã trãiascã experienþa unui
burg medieval european (un numãr mare de turiºti asiatici mai ales). Un exemplu
de iniþiativã în burguri istorice este Sextantio, unde casele þãrãneºti au devenit
hoteluri care oferã tot confortul în accepþiunea actualã, dar fãrã a afecta patina
rusticã ºi originalitatea, ceea ce desigur nu este la îndemâna oricui. În Italia, pri-
vatizarea clãdirilor de patrimoniu se face în baza unor contracte în care se pun
condiþii clare, clauze severe care sunt în general respectate, garanþii respectãrii
acestor clauze fiind oameni calificaþi care urmãresc cum se desfãºoarã interven-
þiile de reabilitare la aceste clãdiri. Chiar ºi aºa, expertul italian citat considerã
cã Italia nu e cel mai bun exemplu în acest domeniu, intervenþiile invazive nefi-
ind deloc puþine.

Contrar opiniei expertului italian, care considerã cã în România existã o cul-
turã a protejãrii bunului istoric dar lipsesc banii, noi considerãm cã dimpotrivã,
bani s-ar mai gãsi, dar lipsesc cultura protejãrii ºi valorizãrii bunului de patri-
moniu, expertiza în domeniu etc. În ultimii 20 de ani, la nivel naþional, au fost rea-
bilitate profesionist doar câteva clãdiri, ºi acelea cu experþi aduºi din afarã. Nu
avem de pildã ºcoli sau ofertanþi de cursuri de calificare pentru meserii esenþiale
(tâmplar restaurator, pietrar restaurator, zidar restaurator, deºi în ultimii ani au
apãrut câteva cursuri de specializare, care nu pot sã ofere însã o calificare completã).

Când vorbim de dimensiune economicã, automat trebuie sã avem pus la
punct ºi un sistem de cuantificare a beneficiilor economice ale industriilor cul-
turale, ori aceasta este una din marile provocãri atunci când avem de-a face cu
orice act de culturã autentic. Indicatori specifici pentru turismul cultural prin va-
lorizarea patrimoniului istoric ar fi: numãrul de vizitatori anual, existenþa mu-
zeelor de sit, numãrul de evenimente, numãrul vizitelor educaþionale ºi acþiuni
care sã poatã cuantifica nivelul de implicare a comunitãþii. La acestea se pot
adãuga în ultimii ani mai ales indicatori specifici diplomaþiei culturale ºi dimen-
siunii de „conflict prevention“ mai ales în cazul unor proiecte de valorizare a pa-
trimoniului cu valenþe multietnice în zone postconflict. Cazul Clujului este bi-
necunoscut ºi poate fi considerat un exemplu-ºcoalã în acest sens. Reprezentarea
ºi valorizarea patrimoniului istoric prin programe de turism cultural, come-
morãri, festivaluri, emisiuni/documentare TV este domeniul care face posibilã
prezentarea felului în care zone de fracturã ºi conflict pot fi prezentate nu doar
sub aspectul unei istorii conflictuale, dar ºi sub aspectul contribuþiei la identi-
tatea comunã a unei regiuni europene locuite de naþiuni diferite (Europa Centralã
sau Balcani, Mediterana sau spaþiul Mãrii Negre).
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Reprezentarea patrimoniului istoric prin programe de turism cultural poate sã
fie consideratã ca act de diplomaþie culturalã. Chiar dacã conceptul în sine este
de datã recentã (postbelic), diplomaþia culturalã a fost practicã curentã de-a lun-
gul istoriei. Exploratori, cãlãtori, comercianþi, artiºti pot sã fie consideraþi am-
basadorii unei anumite civilizaþii ºi culturi (Marco Polo sau Milescu Spãtaru pot
sã fie consideraþi ambasadori culturali ai civilizaþiei europene în Orientul În-
depãrtat). În accepþiune mai largã, considerãm cã de facto orice persoanã care fa-
ciliteazã cunoaºterea într-un mediu strãin a unei alte culturi ºi schimbul de idei
practicã diplomaþia culturalã. Interacþiunea dintre indivizi este cel mai bun
facilitator al cunoaºterii limbii, culturii, tradiþiilor ºi civilizaþiei proprii, iar în a-
cest context turismul cultural, expoziþiile cu tematicã istoricã, emisiunile docu-
mentare, site-urile web dedicate au un rol important.

O definiþie comun acceptatã ºi relevantã pentru importanþa turismului cul-
tural în aceastã paradigmã este datã de politologul american Milton C. Cummings,
care descrie diplomaþia culturalã ca „schimbul de idei, informaþii, valori sisteme,
tradiþii, credinþe ºi alte aspecte ale culturii ºi civilizaþiei proprii cu scopul de a
facilita înþelegerea ºi cunoaºterea reciprocã“11.

În legãturã directã atât cu diplomaþia culturalã cât ºi cu turismul cultural ºi di-
mensiunea economicã a valorizãrii patrimoniului istoric ar fi esenþa brandului
pentru turismul cultural. Pentru România e un aspect cãruia aproximativ un de-
ceniu ºi multe miloane de dolari cheltuite încã nu au reuºit sã-i dea un rãspuns
satisfãcãtor. Se lasã aºteptatã în continuare, identificatã ºi formulatã esenþa
brandului România: un concept clar, puternic, diferenþiator, universal acceptat de
români ºi capabil sã acþioneze ca o „umbrelã“ pentru domenii ºi circumstanþe de
aplicare diverse. În alte þãri care au un brand consacrat au fost alese, în general,
domeniile forte ale þãrii (industrii, competenþe, personalitãþi ºi trãsãturi de ca-
racter, monumente ale naturii, evenimente istorice etc.) care sunt familiare sau
prin care într-un fel sau altul cei cãrora le este adresat mesajul identificã un po-
por, o culturã. Se poate realiza o selecþie a imaginilor pozitive ºi atractive vizavi
de un anumit public þintã, dar adesea cei care vor face subiectul brandului cul-
tural în sine nu se vor regãsi în imaginea creatã, pentru cã au despre sine, în men-
talul colectiv, o imagine conºtientizatã diferit. Brandingul prin turism cultural ar
avea multe în comun cu imaginea de brand construitã pentru exporturile indus-
triale sau pentru atragerea de investiþii, dupã cum alte detalii vor fi diferite. Im-
plementarea strategiei este momentul adevãrului pentru orice consideraþii teo-
retice, iar aici responsabilitatea revine în micã parte strategiilor guvernamentale,
ataºaþilor culturali sau institutelor culturale din strãinãtate. Ni se repetã continuu
de cãtre consultanþi renumiþi cã sunt necesare atitudini ºi acþiuni, menite sã arate
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lumii, de jos în sus, care este noul brand al României (dar care este vechiul brand
cunoscut ºi învederat?, am întreba noi). „Publicitatea este poluare, iar marke-
tingul este o pierdere de timp când avem de-a face cu o naþiune“ — ne spune Si-
mon Anholt, dar adaugã imediat contrazicându-se: „Numai acþiuni selectate cu
atenþie ºi executate cu multã îndemânare pot schimba percepþiile oamenilor asu-
pra unei þãri“. Imaginea naþionalã este creatã mai mult sau mai puþin de toþi cei
care reprezintã un punct de contact cu exteriorul (prin ei înºiºi, prin produsele,
serviciile sau activitãþile lor). Respectivii trebuie sã introducã în comportamen-
tul propriu, în vestimentaþie, în atitudini, în strategiile de afaceri ºi de brand ale
companiilor lor elementele-cheie ale strategiei de branding naþional.

Un motiv în plus l-ar reprezenta ºi faptul cã prin branding cultural ºi diplo-
maþie culturalã se pot recupera anumite decalaje ºi arde etape ale dezvoltãrii.
Dacã din punct de vedere economic se pot delimita þãrile bogate de cele sãrace,
din punct de vedere cultural raportul energiilor creative este diferit, echilibrul fiind
deplasat în favoarea þãrilor din aºa-zisa „lume a treia“, literatura sud-americanã
fiind un caz exemplar în acest sens.
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