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ICR 

Magda Stroe, coordonator al activităţii ICR Londra: „Cu lecţiile învăţate, the show 

must go on“ – ADEVARUL 

Viața de la capăt: scriitorii imaginează lumea după pandemie #4 Ioana Nicolaie – 

OBSERVATOR CULTURAL 

Recomandări culturale – marți, 23 iunie – RADIO ROMANIA CULTURAL 

The Institute și UniCredit Bank prezintă Romanian Design Week CHANGE 2.0 – 

OBSERVATOR CULTURAL 

THE INSTITUTE ȘI UNICREDIT BANK PREZINTĂ ROMANIAN DESIGN WEEK CHANGE 

2.0 – MODERNISM.ro 

Teatrul Tineretului prezintă eseul video "POSTWEST - something digital" în cadrul 

festivalului digital POSTWEST – AGERPRES  

Violonistul Valeriy Sokolov și dirijorul Christian Badea, în stagiunea online a 

Filarmonicii „George Enescu” – OBSERVATOR CULTURAL 

Violonistul Valeriy Sokolov şi dirijorul Christian Badea, în stagiunea online a 

Filarmonicii "George Enescu" – AGERPRES  

Lidia Vianu Translates: ”The Magician in Me / Magicianul din mine” – AGENTIA DE 

CARTE 

Jurnal de introspecție IV – MODERNISM.ro 

Previziunile săptămânii 22 – 28 iunie 2020 – RADOR  

 

https://adevarul.ro/cultura/arte/magda-stroe-coordonator-activitatii-icr-londra-cu-lectiile-invatate-the-show-must-go-on-1_5ef18c2c5163ec4271354747/index.html
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https://www.agerpres.ro/stiri/2020/06/22/comunicat-de-presa-teatrul-tineretului-piatra-neamt--527689
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https://www.agerpres.ro/stiri/2020/06/22/comunicat-de-presa-filarmonica-george-enescu--527735
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http://www.rador.ro/2020/06/22/previziunile-saptamanii-22-28-iunie-2020/


 

ACTUALITATEA CULTURALA 

Festivalul de artă digitală şi muzică electronică CLUJOTRONIC lansează un apel. 

Comunicat de presă Institutul Francez – AGERPRES  

Proiectul „Dialog” - Festivaluri de teatru şi fotografie, ateliere artistice şi un tur al 

fântânilor din Oltenia, între noiembrie 2020 şi iulie 2021 – NEWS.ro 

Săptămâna Victor Rebengiuc - online la Teatrul "Bulandra" – AGERPRES  

IA, haină de lumină a sărbătorii. Comunicat de presă Muzeul ASTRA – AGERPRES 

Comunitatea artistică din Centrul de Interes invită publicul în ”grădina” sa, la o 

expoziție care reunește lucrările a 24 de artiști – JURNALUL NATIONAL  

„Război și Pace” la Râșnov: o nouă ediţie a Festivalului de Film și Istorii – 

OBSERVATOR CULTURAL 

webPR: Șapte ani de Jazz in the Park în imagini – HOTNEWS 

Sânziene, IE, floare și lumină, la Muzeul Național al Satului. Poveste plină de 

MAGIE – DC NEWS  

Adam Puslojić, laureatul Premiului pentru traducerea și promovarea operei 

eminesciene (2020) – OBSERVATOR CULTURAL 

De la idee la inovatie: Film O’Clock International Festival – MEDIAFAX  

 

  

CULTURA ROMANA IN LUME 

Interviu cu scriitoarea Irina Teodorescu: „În Franța, dacă vrei să ajungi la cititori, 

scrii roman, nu proză scurtă, nu poezie“ – SUOKIMENTUL DE CULTURA 

https://www.agerpres.ro/stiri/2020/06/22/comunicat-de-presa-institutul-francez--527267
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/06/22/comunicat-de-presa-institutul-francez--527267
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https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/22/saptamana-victor-rebengiuc-online-la-teatrul-bulandra--527266
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/06/22/comunicat-de-presa-muzeul-astra--527391
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/arte-vizuale/comunitatea-artistica-din-centrul-de-interes-invita-publicul-in-gradina-sa-la-o-expozitie-care-reuneste-lucrarile-a-24-de-artisti-848948.html
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/arte-vizuale/comunitatea-artistica-din-centrul-de-interes-invita-publicul-in-gradina-sa-la-o-expozitie-care-reuneste-lucrarile-a-24-de-artisti-848948.html
https://www.observatorcultural.ro/stire/razboi-si-pace-la-rasnov-o-noua-editie-a-festivalului-de-film-si-istorii/
https://www.observatorcultural.ro/stire/razboi-si-pace-la-rasnov-o-noua-editie-a-festivalului-de-film-si-istorii/
https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-24130012-webpr-sapte-ani-jazz-the-park-imagini.htm
https://www.dcnews.ro/sanziene-ie-floare-si-lumina-la-muzeul-national-al-satului-poveste-plina-de-magie_755296.html
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https://www.observatorcultural.ro/stire/adam-puslojic-laureatul-premiului-pentru-traducerea-si-promovarea-operei-eminesciene-2020/
https://www.observatorcultural.ro/stire/adam-puslojic-laureatul-premiului-pentru-traducerea-si-promovarea-operei-eminesciene-2020/
https://www.mediafax.ro/life-inedit/de-la-idee-la-inovatie-film-o-clock-international-festival-19321953
http://suplimentuldecultura.ro/31950/interviu-cu-scriitoarea-irina-teodorescu-in-franta-daca-vrei-sa-ajungi-la-cititori-scrii-roman-nu-proza-scurta-nu-poezie/
http://suplimentuldecultura.ro/31950/interviu-cu-scriitoarea-irina-teodorescu-in-franta-daca-vrei-sa-ajungi-la-cititori-scrii-roman-nu-proza-scurta-nu-poezie/


Fête de la Musique - Imnul Euroviziunii, interpretat de peste 180 de muzicieni din 

25 de orchestre europene/ VIDEO – NEWS.ro 

 

INTERVIU 

EXCLUSIV  Angela Gheorghiu: Timp de doi ani, am adormit plângând - DIGI 24 

#Cooltura la Mărțișor. Despre Arghezi, cu Mirela Nagat si Paul Cernat – FACEBOOK 

STIRILE TVR 

 

DIVERSE 

Lansarea platformei culturaindirect.ro – AGENTIA DE CARTE 

Sibiu: Peste 200.000 de vizitatori unici şi 800.000 de vizualizări, la prima ediţie 

online FITS – AGERPRES  

Conferinţele şi spectacolele difuzate de Teatrul Naţional din Bucureşti în ultimele 

trei luni, peste 182.000 de vizualizări – NEWS.ro 

O lume în care fantasticul, magia domnesc în noaptea Sânzienelor – JURNALUL 

NATIONAL 

Muzeul din aer liber al Branului este la un pas de închidere. Obiectele de 

patrimoniu se vor pierde. Cum a ajuns în această situație – DIGI 24 

Brătescu (Ministerul Culturii): Vrem să soluţionăm situaţia Muzeului Bran 

împreună cu proprietarii terenului – AGERPRES 

Barcelona Opera reopens with performance for nearly 3,000 potted plants – video 

– THE GUARDIAN 
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