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Naist` de renume interna]ional:
”PENTRU ORICE ARTIST ESTE IMPORTANT,
DINCOLO DE PARTEA MATERIAL~, S~
SIMT~ APRECIEREA PUBLICULUI.”
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Ambasadorul României în Suedia:
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ÎN FACILITAREA MAI BUNEI CUNOA{TERI
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AURORA KANBAR
Redactor la publica]ia ”Foaia Românului”:
”EU SÎNT ROMÂNC~ {I TR~IESC PRINTRE
NORVEGIENI {I PRINTRE ROMÂNII DIN
NORVEGIA CU SENTIMENTUL C~ PRIN
MINE, CA PRIN NI{TE INVIZIBILE FIRE, CELE
DOU~ LUMI AU CEVA S~-{I SPUN~.”
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Silvia Constantinescu: Cine sunte]i domnule
Silvia Constantinescu: S` începem cu prezentarea. ambasador Adrian Constantinescu ?I
Cine sunte]i doamn` Dana Dragomir?
Adrian Constantinescu: Sunt n`scut la Bucure[ti, la
Dana Dragomir: Sunt românc` [i locuiesc în Suedia. 10 noiembrie 1949. Sunt c`s`torit din 1973 cu Elena
Am studiat muzic` toat` via]a. {coala am f`cut-o la Constantinescu, avocat` în Baroul Bucure[ti. Avem
liceul de muzic` “George Enescu” [i “Dinu Lipatti” un fiu, Alexandru Constantinescu, de 23 ani, student,
din Bucure[ti. Am studiat pian 8 ani [i ultimii 4 ani în prezent în faza de finalizare a studiilor la
am studiat naiul, ca instrument principal. Imediat Universitatea din Geneva. Am absolvit cursurile
dup` ce am terminat liceul am început s` c`l`toresc Facult`]ii de Comer] Exterior din ASE, Bucure[ti
în lume. La vârsta de 20 de ani am r`mas în Statele (1971), precum [i pe cele ale Facult`]ii de Drept din
Unite, unde am locuit o perioad`, dup` care am Universitatea Bucure[ti (1981). În 1982, în urma
sus]inerii publice a tezei de doctorat, am ob]inut
venit în Suedia.
diploma de doctor în economie la ASE, Bucure[ti.
S.C.: Doresc s` vorbesc cu dumneavoastr` despre Între timp, la vremea când înc` se mai putea, am
diferen]ele de comportare înte noi românii, cu urmat, în anul universitar 1974/1975 [i cursurile
temperanent mai exuberant, [i suedezii mai re]inu]i, Universit`]ii Johns Hopkins - School of Advanced
mai circumspec]i, despre cariera dvs., dar a[ dori International Studies de la Bologna, Italia, ob]inând
s`-mi povesti]i mai întâi ce v-a determinat s` trece]i diploma de studii post-universitare. Cunosc limbile
de la pian la nai.
englez`, francez` [i italian`. Dup` terminarea
D.D.: Mul]i jurnali[ti îmi pun aceast` întrebare. Mai primei facult`]i, timp de 19 ani (1971-1990), am
întâi competi]ia în România era foarte acerb`; în al lucrat în cercetarea economic`, la Institutul de
Mondial`,
specializându-m`
în
doilea rând pentru c` eu am avut o antipatie pentru Economie
elaborarea
de
proiecte
de
cercetare
în
domeniul
pian, datorit` faptului c` am fost for]at` s` studiez.
Nu numai mama mea m` for]a s` studiez când eram organiza]iilor, organismelor [i mecanismelor
mic`, dar [i profesoarele, [i aceast` obligativitate economice interna]ionale, mai precis vizând
mi-a creat o aversiune fa]` de pian. De altfel cred diversele negocieri economico-comerciale derulate
c` pianul n-a fost niciodat` instrumentul meu în aceste structuri institu]ionale. Ulterior, în 1990,
am fost solicitat [i am acceptat s` preiau
preferat.
conducerea Direc]iei Organiza]iei Interna]ionale
S.C.: Nu exist` al`turi de aceast` motivare din Ministerul Comer]ului [i Turismului (care s-a
psihologic` [i una practic`, ca s`-i zic a[a? O transformat mai apoi în Ministerul Comer]ului [i, în
orchestr` are un singur pian.
cele din urm`, în Ministerul Industriei [i
☞7
Comer]ului).
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Silvia Constantinescu: Cine sunte]i doamn` Aurora
Kanbar?
Aurora Kanbar: Încep prin a v` mul]umi pentru
propunerea de a m` prezenta
cititorilor
dumneavoastr` [i de asemenea pentru interesul
acordat micii noastre publica]ii române[ti de aici din
Norvegia, ”Foaia Românului”. M` numesc Aurora
Kanbar [i am venit în Norvegia în 1992, urmîndu-l
pe fostul meu so], sirian de origine, care a primit azil
politic în aceast` ]ar`. Am 43 de ani [i doi copii de
16 [i 10 ani. Lucrez ca asistent` la Møllergata skole
[i consultant pentru limba român` la Biblioteca
Deichmann din Oslo. De asemenea m` ocup în
acest moment de traducerea în limba român` a
volumului ”Den enøyde” (Zeul chior) al scriitorului
norvegian T.Å.Bringsvaerd, care este o culegere de
legende inspirate din mitologia nordic`. La aceasta
lucrez împreun` cu domnul
Erling Schøller,
traduc`tor danez, autorul versiunii în limba danez`
a ”Povestirilor” lui I. Creang` [i L. Blaga, ”Pa[ii
profetului” [i care locuie[te aici, în Norvegia.
Cartea va ap`rea la începutul anului urm`tor la
editura ”Eksperimental Forlag” din Danemarca. În
plus, acum cî]iva ani cînd sim]eam acut`, în
contactul cu colegii [i prietenii mei norvegieni,
nevoia de a schimba impresia confuz` sau chiar
negativ` a acestora despre România, mam
angajat s` lucrez pentru Comunitatea Românilor de
aici, [i am participat al`turi de al]i români la
realizarea unei ”Expozi]ii de carte [i obiecte de art`
decorativ` româneasc`”, în ’98, la realizarea unei
”Expozi]ii de icoane pe sticl`”, în ’99 [i la alte
activit`]i cu scopul de a face cunoscute [i apreciate
valorile spiritualit`]ii române[ti în aceast` parte a
lumii. Am fost unul dintre colaboratorii ”Foii
Romanului” de la apari]ie [i pîn` în prezent. ☞ 24

