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curriculum vitae 

Nume: 

Pseudonim: 

Adresa, 
contact: 

Data naşterii : 

Studii:

Ștefan-Cătălin CONSTANTIN 

Cătălin D. CONSTANTIN  

Bucureşti , Romania 
e-mail: de.constantin@peterpanart.ro; 
catalin.constantin@litere.unibuc.ro
 

01.11.1979 

2014, doctor în arhitectură la Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cu distincția 
maximă, cu o teză despre simbolismul pieței publice 
ale orașelor din Europa 

2011, doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Litere, cu o teză despre viaţa cotidiană în 
România în prima parte a secolului al XX-lea 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 
masterat în Antropologie şi Dezvoltare Comunitară, 
promoția iunie 2006, șef de promoție 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 
secţia română-franceză, promoţia iunie 2002 

Liceul teoretic „Iulia Hasdeu”, București, promoția 
iunie 1998 
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Experienţă profesională: 

martie 2016 – 
prezent 

februarie 2019 –  
prezent 

octombrie 2013 – 
prezent 

decembrie 2010 
– iunie 2013 

iunie 2008 – mai 
2015 

octombrie 2008 – 
iunie 2013 

mai 2008 – 
prezent 

decembrie 2004 
– mai 2008  

februarie 2004 – 
octombrie 2005 

aprilie 2003 – 
martie 2004 

prodecan la Facultatea de Litere a Universității din 
București 

conferențiar universitar  în cadrul departamentului 
Științe ale comunicării, Facultatea de Litere, 
Universitatea din București 

Asistent, apoi lector universitar  în cadrul 
departamentului Studii Culturale. Etnologie, Facultatea 
de Litere, Universitatea din București 

Cursuri predate: Antropologie vizuală, Antropologie 
literară, Antropologie urbană,  Istorie orală, Cultură 
populară românească, Concepte fundamentale în etnologie 
și antropologie, Teorii ale vizualului, Comunicare vizuală, 
Spații urbane: forme istorice și culturale etc. 

editor la Iniciativa Mercurio, editură, Valladolid, 
Spania; coordonator de proiecte culturale și colecții de 
carte 

redactor la revista Cultura, editată de Fundația 
Culturală Română; coordonator al paginilor de 
antropologie culturală 

seminare și cursuri predate în colaborare la 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 
departamentul Studii culturale. Etnologie 

editor și administrator la Peter Pan ART, editură, 
București 

editor și redactor la editura  Humanitas, coordonator 
al seriilor de autor Nina Berberova, Marguerite 
Yourcenar, coordonator al seriei de proză română 
contemporană, redactor coordonator al colecției 
„Cartea de pe noptieră” 

redactor la revista Cultura, editată de Institutul 
Cultural Român, coordonator al paginilor de 
antropologie culturală 

secretar de redacţie al departamentului cultural la 
editura Cartea de buzunar 
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Autor de albume de 
fotografie, cărți 
coordonate (selectiv): 

• Ferestre din București și poveștile lor, carte construită de
Cătălin D. Constantin, Peter Pan ART, București, 2015;

• Mănăstirile din Bucovina, călătorie fotografică de Cătălin
D. Constantin, comentarii istorice de Neagu Djuvara, Peter
Pan ART, 2015;

• De la ișlic la joben. Modă și lux la Porțile Orientului, text
de Constanța Vintilă-Ghițulescu, coordonare editorială și
fotografii de Cătălin D. Constantin, Peter Pan ART,
București, 2013;

• The Monasteries of Oltenia, Historical Notes by Neagu
Djuvara, Photographic Jurney by Cătălin D. Constantin,
Iniciativa Mercurio, Valladolid, Spain, 2012; (ediții
simultane în engleză, franceză, spaniolă)

• From ișilc to top hat. Fashion and Luxury at the Gates of
Orient, Constanța Vintilă-Ghițulescu, Cătălin D. Constantin,
Iniciativa Mercurio, Valladolid, Spain, 2012; (ediții
simultane în engleză, franceză, spaniolă, română);

• Caietele Herminei, scoase la lumină și adnotate de
Adriana Popescu și Rodica Țabic, concept editorial și
coordonare de Cătălin D. Constantin, Peter Pan ART,
București, 2010;

• The Jewish Cultural Patrimony in Romania; text by Liviu
Rotman; editor/photos: Cătălin D. Constantin; Valladolid,
España, Iniciativa Mercurio; 2011; (ediții simultane în
engleză și ebraică);

• Dacia: history and art; text by Valeriu Sîrbu; Gelu Florea
translation: Florentina Hojbotă; archaeological consulting:
Soria, Ricardo B.; ed. coord. Cătălin D. Constantin;
Unoveinte; Cigalles, Valladolid; Spain; 2010;

• Guía del Císter en Castilla y León, Arturo Balado Pachón,
editores: Ricardo B. Soria, Cătălin D. Constantin; Junta de
Castilla y León, Valladolid, Espana, 2010;

• Străzi vechi din Bucureștiul de azi, text de Alexandru
Ofrim, concept editorial și fotografii din orașul de azi de
Cătălin D. Constantin, Humanitas, București, 2006, reed.
2006, 2007;
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Cărți de autor (text): • Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor, Peter
Pan ART, Editura universitară„Ion Mincu”, București 2017
(text și imagine)

• Viața de zi cu zi în documente vechi de familie, prefață de
Constanța Vintilă-Ghițulescu, Editura universitară„Ion
Mincu”, București 2013 (text)

• World Heritage Sites in Romania under the Patronage of
UNESCO, traducere în limba engleză de Florentina
Hojbotă, Peter Pan ART, București 2013 (text și imagine)

• Danube Delta, UNESCO Heritage Site, text de Radu Anton
Roman și Cătălin D. Constantin, fotografii de Pototo, Artec,
Segovia, Spania, 2009;

• Sighișoara, text de Cătălin D. Constantin, Noi Media Print,
București, 2004 (ediții în română, engleză, franceză,
germană)

Editor și redactor de 
carte: 

peste 200 de titluri îngrijite, publicate în România și 
străinătate 

Traduceri: 

Expoziții : 

• Chris Morton, Ceri Louise Thomas, Craniile de cristal, Pro 
Editură, 2007

• Roger Caillois, Pilat din Pont, Humanitas, Bucureşti, 2005

• Georges Bernanos, O crimă, Humanitas, Bucureşti, 2004

• Jane Hope, Cîte ceva despre Budha, Curtea Veche, 
Bucureşti, 2003

• Jaques Salomé, Mami, tati, mă auziţi?, Curtea Veche, 
Bucureşti, 2003

• Stilul neoromânesc, Castelul Cantacuzino, Bușteni, pe 
durata anului 2020; expoziție colectivă, participare cu 
instalație video;

• Somewhere over the Square, Irish Architectural Archive, 
Dublin, Irlianda, 14 august –24 septembrie 2020; expoziţie 
individuală;

• Ciudades en resumen, Plazas de Europa y sus historias un 
proyecto de antropología visual, La Alberca, Salamanca, 
Spania, decembrie 2019 – martie 2020; expoziție 
individuală; catalog în limba spaniolă; 
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• Πλατειεσ τησ Ευρωπησ και οι ιστορίες τους. Ένα
πρότζεκτ εικαστικής ανθρωπολογίας, Kozani, Grecia,
septembrie – octombrie 2019; expoziție individuală;
catalog în limba greacă;

• Ciudades en resumen, Plazas de Europa y sus historias
un proyecto de antropología visual, castelul medieval de la
Trigueros del Valle, Spania, septembrie – noiembrie 2019;
; expoziție individuală; catalog în limba spaniolă;

• ქალაქების შეჯამება. ევროპული მოედნები და მათი

ისტორიები, Universitatea Shota Rustaveli, Batumi,

Georgia, în cadrul aniverserării a zece de perteneriat estic

UE, iulie 2019; expoziție individuală; catalog în limba
georgiană/engleză;

• ქალაქების შეჯამება. ევროპული მოედნები და მათი

ისტორიები, Muzdeul Național al Georgiei, Tbilisi,

Georgia, mai-iunie 2019; expoziție individuală; catalog în
limba georgiană/engleză;

• Şəhərlər haqqında ümumi məlumat. Avropa Meydanları
və onların Tarixçələri, Məkan: “Art Tower Gallery”,
İçərişəhər, 23 – 27 ianuarie 2019; expoziție individuală;
catalog în limba turcă;

• World Heritage Sites in Romania under the Patronage of
Unesco, Sala de expoziții a Universității din Sofia, Sofia
Bulgaria, martie 2019; expoziție individuală;

• Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias, un
proyecto de antropología visual, Mucientes, Spania, 13
noiembrie 2018 – 15 februarie 2019; expoziție
individuală; catalog în limba spaniolă;

• Градове в обобщение. Европейските площади и
техните истории проект на визуална антропология.
снимки направени с дрони, от Каталин Д.
Константин, Sala de expoziții a Universității din Sofia,
Sofia Bulgaria, 15 – 20 octombrie 2018; expoziție
individuală; catalog în limba engleză;

• Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias, un
proyecto de antropología visual, castelul medieval de la
Torrelobatón (sec. XIII), valea râului Duero, Spania, 6
octombrie  – 12 noiembrie 2018; expoziție individuală;
catalog în limba spaniolă;
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• Πλατειεσ τησ Ευρωπησ και οι ιστορίες τους. Ένα
πρότζεκτ εικαστικής ανθρωπολογίας. Καλαρρύτες,
Ελλάδα, στην κεντρική πλατεία Kallarites și Syrrako,
Grecia, 2 – 8 august 2018; expoziție individuală; catalog în
limba greacă;

• Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias, un
proyecto de antropología visual, Muzeul Pietrei
Campaspero, Spania, 6 iulie  – 31 august 2018; expoziție
individuală; catalog în limba spaniolă;

• Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias, un
proyecto de antropología visual, Universitatea din
Valladolid, Spania, 5  – 29 iunie 2018; expoziție
individuală; catalog în limba spaniolă;

• Avrupa meydanlari ve tarihleri, Beşiktaş Belediyesi Fulya
Sanat, Istanbul, Turcia, 1 – 15 iunie 2018; expoziție
individuală; catalog în limba turcă;

• Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias, un
proyecto de antropología visual, Palacio Anaya, Spania, 2 –
28 mai 2018; expoziție individuală; catalog în limba
spaniolă;

• Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor, librăria
Habitus din Piața Mică, Sibiu, România,13 mai 2018;
expoziție individuală; catalog în limba română;

• Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor, librăria
Cărturești din Piața Sfatului, Brașov, România, 4 aprilie –
14 mai 2018; expoziție individuală; catalog în limba
română;

• Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor, librăria
Cărturești Verona, București, România, 1 – 30 martie
2018; expoziție individuală; catalog în limba română;

• Romanya’daki UNESCO Dünya Mirasları/Patrimoniul
UNESCO din România, Sıraselviler Cad., no.21, Taksim,
Beyoğlu, İstanbul, 20 ianuarie 2017

• Plac, przestrzeń symboliczna miasta, Międzynarodowe
Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Cracovia, Polonia, 13
– 30 mai 2017

• Piața, loc simbolic al orașului, expoziție de inaugurare a
Observatorului Astronomic din București după restaurare,
9 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017
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• Piața, loc simbolic al orașului, Palatul Suțu, București, 10
noiembrie 2016 – 8 decembrie 2016

• Piața, loc simbolic al orașului, Palatul Mogoșoaia, Sala
Lapidarium, Mogoșoaia, 15 – 30 octombrie 2016
catalog în limba română, ISBN: 978-606-92300-5-3

• Kavuk'tan Silindir Şapka'ya ve Geleneksel. Romen Bluzu
Sergisi, Mevlana Blv., Konya Yolu, Çankaya/Ankara, 24 –
30 iunie 2016

• Kavuk'tan Silindir Şapka'ya ve Geleneksel, sala de
expoziții a Facultății de Arte Frumoase a Universității
Marmara, Istanbul, 15 decembrie 2015 – 20 ianuarie 2016

Alte activități și 
colaborări:  

• activitate constantă de cercetare antropologică de teren 
în țară și străinătate începând din anul 2000 (România, 
Grecia, Spania);  cercetări de teren (2014 –prezent) în 
așezările aromâne din Munții Pindului;

• membru în Consiliul Științific al Muzeului Municipiului 
București

• coordonator al seriei săptămânale de conferințe de 
educație muzeală de la Palatul Suțu, Muzeul Municipiului 
București, Conferințe de joi (2016 - prezent)

• coordonator al seriei de 7 albume UNESCO dedicate 
patrimoniului cultural mondial din România, publicate de 
editura  ARTEC, Segovia, Spania (2009-2010)

• numeroase conferințe, prelegeri, ateliere susținute în 
țară și străinătate

• participant la diferite proiecte culturale internaționale: 
- proiectul internațional URME (Urban Remembrance and
Memory of Europe), desfășurat în 2007 în 6 țări europene
în cadrul proiectului Cultura 2000 etc;
- diverse proiectele culturale finanțate de AFCN și Ordinul
Arhitecților din România

• manager de proiecte culturale (anual, începând cu
2013)

• invitat la dezbateri publice, emisiuni de radio și de
televiziune
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Distincții: • Medalia de onoare oferită de fundația germană
KulturForum Europa, Bangkok, Tailanda, noiembrie 2018

• Diploma de onoare oferită de Societatea Culturală
Macedo-română cu ocazia aniversării a 140 de ani de la
înființarea societății, septembrie 2019

Aptitudini lingvistice: engleza şi franceza (vorbit, citit, scris, experienţă în 
traducerea simultană), spaniola (nivel mediu) 

Aptitudini practice: operare pe calculator (macintosh, windows), cunoaşterea 
profesionistă a programelor Word, Adobe Photoshop, 
Adobe Indesign 

diplomă de grafician recunoscută de Ministerul 
Învățământului. 




