
„Cînd puterea are dreptate, dreptatea nu are putere." - proverb japonez

o carte scrisă și fotografiată 
de

Cornel Brad



este cea mai recentă carte a fotografului român Cornel Brad, realizată pentru  
a contura conceptul de “Putere” în anul centenarului Statului român modern. 

Cartea conține mai mult de 100 de texte biografice ale unor personalități marcante 
sau definitorii pentru conceptul cărții, fiecare dintre texte fiind alăturate unui 
portret fotografic.

Oameni.Putere.România. este o carte de fotografii care poate fi citită,  
în opinia autorului,  ca o cheie de interpretare a istoriei recente a României.

Textele cărții sunt scrise în limbile română, engleză, franceză și germană.

Fotografiile sunt portrete faciale, realizate între mai 2016 și iunie 2018,  
în intimitatea subiectului, în același tip de încadrare și iluminare, color. 

Cartea are 240 pagini de format 23 x 31 cm,  tipărite și finisate la o calitate 
excepțională. 

Proiectul editorial este unul strict personal, independent de orice companie, 
organizație, instituție sau autoritate publică.

O răsfoire virtuală a cărții poate fi făcută accesînd această pagină  |  YouTube

http://youtu.be/iUIiFmne3tc


“Alegerea personalităților din “Oameni.Putere.România.” a fost una subiectivă, 
ca în orice serie de autor, dar am dorit-o relevantă pentru momentele principale 
de inflexiune ale istoriei ultimei sute de ani și pentru modul de interacțiune 
a românilor cu România și cu statul roman, în toată această perioadă.  Fiecare 
dintre personalitățile acestei cărți semnifică o putere specială.  Poveștile 
lor s-au întretăiat, uneori întîmplător, alteori în mod voit.  Unii dintre ei 
deja nu mai sunt în viață.  Alți trei sunt portretizați în absență, din diferite 
motive care nu au ținut de voința mea, într-un triunghi pe care l-am considerat 
important chiar prin simbolul absențelor sale.  Pe măsură ce proiectul a evoluat 
și am descoperit noi sensuri din experiențele de viață ale oamenilor întîlniți, 
am simțit tot mai mult nevoia de a tipări mai degrabă un manifest destinat unei 
cauze bune și nu de a selecta o serie omagială.”

Text selectat din “Cuvântul înainte”  al cărții, de Cornel Brad



Luptători pentru dreptate, președinți de stat, cetățeni decăzuți din drepturi, 
eroi de război sau de conjunctură istorică, premieri ai guvernului, deținuți 
politici și opresori, înalți clerici și simpli păcătoși, justițiari și condamnați, 
istorici, performeri sportivi, filosofi, activiști de mediu, victime și salvatori, 
antreprenori de succes și săraci lipiți pământului sunt, cu toții, personajele 
principale ale acestei cărți și esența acestui manifest artistic. 

Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Doina Cornea, Victor Ciorbea, Virgil Măgureanu, Adrian Năstase,  
Laura Codruța Kövesi, Augustin Lazăr, Mihai Șora, Theodor Stolojan, România Matcașu, Nicolae Văcăroiu, 
Călin Popescu-Tăriceanu, Petre Roman, Cornel Bădoiu, Ioana Bărbat, Victor Ponta, Dacian Cioloş, 
Alexandra Furnea, Dorin Cîrlan, Mihai Răzvan Ungureanu, Sabina Foişor, Mircea Geoană, Claudiu Iordache, 
Ioana-Izabela Odor, Radu Filipescu, Teodor Mărieș , Ioan Gomboşanu, Petre Ignatencu, Ion Dobran,  
Herta Müller, Béla Markó, Ioan-Alexandru Chiş, Mugur Isărescu, Nicuşor Dan, Zamfir Petre, Mihai Damian, 
Mirjam Bercovici, Niculina Moica, Ioana Voicu-Arnăuțoiu, Iosif Prunner, Cecilia Jugănaru, Aurică Geneti, 
Cătălin Bia, Marius Oprea, Liviu Tofan, Attila Biro, Cristian-Mihai Dide, Florin Bădiță, Ioan Duia,  
Andrei Pandele, Nicolae Badea, Dumitru Tudor, Gheorghe Porancia, Neagu Djuvara, Traian Berbeceanu, 
Marian Godină, Simona Maierean, Avram Iancu, Sorin Zamfir, Gabriel Păun, Mălin Bot, Florin Pătrăchioiu, 
Rudy Rosenfeld, Daniel Rucăreanu, Nicoleta Cîrjan, Steluţa Boldișteanu, Lucian Mureşan, Ioan Robu,  
Murat Iusuf, Livia Ionce, Leontin Iuhas, Mihaela Noroc, Daniela Martinescu, Dorin Cioabă, Vlad Viski, 
Irina Margareta Nistor, Ion Bârladeanu, Ivan Patzaichin, Constantina Diță, Vlad Darie, Lilla Grace, 
Narița George, Horia Colibăşanu, Tiberiu Ușeriu, Nicolae Zamfir, Constantin Ionescu, Alexandra Parfenie, 
Dumitru Prunariu, Adrian Tudoroiu, Ioan Chiş, Florin Talpeş, Mariana Gheorghe, Marius Istrate,  
Marius Dan Stănciulescu, Miodrag Belodedici, Bogdan Hossu, Mihaela Cijevschi, Cristian Sima,  
Alina Șerban, Constantin Reliu, Gabriela Alexandrescu şi un portret colectiv al Corului din Finteuş.

Cartea conține 
portretele următoarelor 

personalități: 



“Sper că această carte să poată să influențeze cu ceva această societate 
românească atât de bulversată în care, în acest an al Centenarului, în loc 
să se construiască punți noi, s-au ars cele care existau și, după părerea mea,  
vor trebui să treacă decenii ca să se poată reface această țesătură care,  
de fapt, dă forță unei națiuni.”

“Cartea nu e doar o carte de fotografie sau de istorie, nu e nici o încercare de 
a pune pe pagină ce înseamnă 100 de ani și tranziția ultimilor 30 de ani de la 
căderea regimului comunist , de la eliberarea unei națiuni, este mai degrabă 
un proiect care pune un set fundamental de întrebări.”

“În spatele fiecărei fotografii e o întreagă poveste și tot o poveste e și felul 
în care portretele curg, unul după altul, conturând mai subtil sau mai direct 
drumul, de multe ori dureros, al unei țări care încă-și poartă traumele, dar 
și speranțele.”

Excelența Sa, Președintele Emil Constantinescu, la lansarea cărții

Andrei Ţărnea, comisarul Sezonului România-Franţa, la lansarea cărții 

Adina Rosetti, scriitoare, fragment dintr-o recenzie a cărții,



25 iulie 2018, Galeria Galateca, București

23 x 31 cm

240 pag, color, lac mat, hârtie specială Claro Bulk 150gmp

IQ Colour Coral Red 230g 

cusută cu ață, fără broșare, lipire pentru deschidere la +180 grade

hard-cover, cu suprafața de hârtie DCM 170g, cu plastifiere mată

Fiecare exemplar este livrat cu o ambalare individuală, în țiplă transparentă.
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Oferte de preț

Cartea Oameni.Putere.România. a fost tipărită și lansată public în luna iulie 
2018 și este disponibilă cititorilor în două versiuni: într-o ediție destinată 
publicului larg și într-o serie limitată la 100 exemplare. 

Conținutul celor două versiuni ale cărții, precum și calitatea lor ca obiect 
sunt identice. 

Cartea în serie limitată prezintă numărul de serie pe pagina inițială, este 
ambalată într-o cutie individulizată cu un finisaj din pînză roșie puternic 
texturată, cu o față embosată cu titlul cărții.

Opțional, cartea în serie limitată poate fi achiziționată împreună cu un set 
de 8 fotografii portret de 20/30 cm, semnate de autor, fotografii care sunt 
imprimate pe hârtie fine-art Hahnemuhle 320g/mp.

Carte Oameni.Putere.România. - 200 lei

Carte Oameni.Putere.România. ediție limitată, număr aleatoriu – 500 lei

Carte Oameni.Putere.România. ediție limitată, număr aleatoriu & set 8 portrete – 1.000 lei

În toate variantele se poate aplica o supra-copertă personalizată, la cerere și cu un 
cost suplimentar variabil în funcție de numărul de exemplare achiziționate.  
Cartea nu este comercializată în librării sau în magazine / rețele de distribuție online.

Prețul cărții include TVA 5% și este facturabil. Cererile vor putea fi onorate imediat, în limita 
stocului disponibil, ținînd cont de tirajul primei ediții și de seria limitată.

Pentru orice alte informații ne puteți contacta prin email: cornel.brad@gmail.com

Mai multe informații despre proiectul Oameni.Putere.România. veți găsi pe website-ul 
dedicat proiectului:  www.oameniputereromania.org

Varianta 1 :

Varianta 2 :

Varianta 3 :

http://www.oameniputereromania.org


este fotograf român, trăieşte în Bucureşti. Este autorul cărților de fotografie  

„Oameni. Putere. România.” (2018), „Faces beyond ideas” (2017)  și „Interludii”  

(IglooMedia, 2015).  Între 1993 şi 2013, Cornel Brad a condus departamentul de vânzări 

al unei librării, a fost editor a două reviste periodice agricole, a coordonat de la 

înființare un sistem naţional de protecție a mediului în agricultură. 

este un proiect artistic de realizare a unei arhive documentare sub forma unei serii 

de portrete fotografice ale personalităţilor excepţionale, marcante pentru istoria 

recentă a României. 

conține mai mult de 60 de portrete ale unor personalităţi culturale româneşti şi 

internaţionale prezente în anul 2016 la “Festival of ideas” organizat de Aspen Institute 

România, cartea fiind editată cu susținerea financiară a Unicredit Bank România. 

este primul proiect fotografic editorial realizat în România despre personalităţi 

recunoscute la nivel mondial și cuprinde peste 70 de portrete ale muzicienilor și 

artiștilor prezenți la Festivalul “George Enescu” în anul 2013.

     11 / 2017   „Interludii”, Muzeul Cotroceni, Palatul Cotroceni, Administrația  
                      Prezidențială a României, București, România;

      6 / 2017   „Faces beyond ideas”, Palatul Universul, București, România;

      6 / 2017   „Cosmopolitan Anxieties”, Festivalul Internațional de Film  
                      Transilvania - TIFF, Cluj-Napoca, România;

     11 / 2016   „Interludii”, Bilkent Universitisi - Ankara, Turcia; 

     11 / 2016   „Interludii”, Fulya Gallery Beșiktaș - Istanbul, Turcia; 

3 - 5 / 2016   „Interludii”, Institutul Cultural Român - Londra, Marea Britanie; 

     3 / 2016   „Interludii”, Institutul Cultural Român - București, România; 

1 - 2 / 2016   „Interludii”, Institutul Cultural Român - Viena, Austria; 

     9 / 2016   „Interludii”, Institutul Cultural Român  - Berlin, Germania; 

     9 / 2016   „Interludii”, Galeria Galateca - București, România; 

2010 - 2012    Expoziții de grup „Școala de fotopoetica Mraz” - București, România;  
                      Lisabona, Portugalia; Ohrid, Croația; Belgrad, Serbia; 

     3 / 2009  „101 voluntari – portrete de la școala de la Bunești” – Librăria  
                      Cărturești Verona, București, România.

Cornel Brad (n. 1974)

Oameni. Putere. România.

Interludii

Expoziții

Faces beyond ideas



www.oameniputereromania.orgwww.cornelbrad.com Linkedin InstagramFaceBook

http://www.oameniputereromania.org
http://www.cornelbrad.com
http://www.linkedin.com/in/cornelbrad
http://www.instagram.com/cornelbrad
http://www.facebook.com/profile.php%3Fid%3D1426241867

