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Irina Rimes, reactie in scandalul Brancusi
Cantareata Irina Rimes a scris pe Facebook, dupa valul de ironii starnit de
afirmatiile ei despre Constantin Brancusi, ca titlurile aparute in presa, care
sunt distribuite pe retelele se socializare, sunt „cuvinte scoase din context” si ca
in curand va incepe promovarea evenimentului pentru care a fost desemnata
ambasador onorific, Ziua Nationala „Constantin Brancusi”, relateaza
stiripesurse.ro.
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„Nu mai cititi toate articolele care circula pe net cu titluri din cuvinte scoase din context. Maine,
dupa ce trece febra, vom vorbi si noi despre lucruri relevante, cum ar fi evenimentul de pe 19
februarie la Muzeul National de Arta. Noapte buna”, a fost mesajul publicat pe pagina de
Facebook a cantaretei la primele ore ale zilei de vineri.
Pagina lui Rimes este urmarita de 197.000 de utilizatori Facebook.
in conferinta sustinuta joi impreuna cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, cantareata originara
din Republica Moldova a tinut sa faca mai multe precizari cu privire la sculptorul Constantin
Brancusi si la valorile romanesti.
„Stiu un lucru sigur: Noi, romanii, avem o cultura cu care ne putem mandri. Pentru ca ceea ce
avem noi e ceva ce se cam pierde in Vest, daca nu s-a pierdut de tot. Tara noastra a fost pusa
pe harta culturala a Europei de niste personalitati, genii despre care se vorbeste de secole, intre

care si Constantin Brancusi. Personalitatile astea au crescut cu aceleasi valori cu care crestem si
noi”.
Ea a continuat enumerand valorile: „Imaginati-va ca eu am 28 de ani si mama inca imi trimite
genti cu mancare. Eu ma duc de Craciun acasa si cant colinde. Mergem sa colindam. Cantam
colinde vechi si noi, cantece despre dor, despre dragoste, despre mama si tara. Cantece care ne
amintesc cine suntem si de unde venim. Dorul nu are traducere mot a mot in alta limba. E doar al
nostru si nu ni-l poate lua nimeni. Daca ne pot lua Rosia Montana, petrolul, aurul, bogatiile
terestre, lemnul, padurile, atunci cultura nu ne-o pot lua. Nu si-o vor putea atribui niciodata”.
Rimes a subliniat ca e de datoria noastra sa o pastram.
Dupa ce a afirmat ca ii cunoaste indeaproape viata si creatia, Rimes a spus ca au fascinat-o
lucrarile lui Brancusi pentru ca „nu reprezentau neaparat cum se numesc”.
Despre o lucrare preferata din creatia sculptorului, ea a spus: „Eu sunt mai mainstream, asa.
Cand am vazut prima data Coloana Infinitului, am avut impresia ca ma intalnesc cu ceva care nu
era din lumea mea, dar mereu a fost in lumea mea”.
Cantareata Irina Rimes, desemnata ambasadoarea Zilei Nationale „Constantin Brancusi” 2020, a
mai declarat ca este onorata sa detina acest titlu si ca, din aceasta ipostaza, este „posibil” sa
sustina demersul prin postari online. Din afirmatiile facute la intalnirea cu presa a rezultat ca
Ministerul Culturii si artista nu au stabilit o strategie clara cu privire la promovarea zilei dedicate
lui Brancusi, iar ministrul Bogdan Gheorghiu are in vedere desemnarea de ambasadori pentru
toate momentele importante viitoare.
Niciunul dintre protagonistii conferintei nu a reusit sa explice cum s-a ajuns la aceasta
colaborare. „N-o fi Irina singura vedeta cu priza la tineri, dar cu siguranta este reprezentativa”, a
spus Gheorghiu. „Noi ne-am atins scopul prin faptul ca o avem intre noi”.
Mnistrul o vede pe cantareata drept un „liant intre generatii”. „Ce persoana putea fi mai potrivita
decat Irina Rimes, care are atatia admiratori pe retelele de socializare?”, s-a intrebat el.
intre vedetele autohtone, Inna are un cont de Facebook urmarit de 11,1 milioane de utilizatori,
Antonia - 3,2 milioane, iar Delia - 2,2 milioane.
Ziua Nationala „Constantin Brancusi” este sarbatorita, anual, pe 19 februarie, data la care s-a
nascut artistul.
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