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ICR 

Liliana Ţuroiu, directorul ICR Bruxelles: „Cultura, arta contemporană, creaţia în sensul larg, nu 

se vor opri, cu sau fără acest virus misterios” – ADEVARUL  

„Articolul VII” - identitate și cultură (intervenție telefonică Mirel Taloș) – TVR 

Sărbătorim Ziua Universală a Iei, reper al spiritualității românești – MODERNISM.ro 

Ziua Universală a Iei - Expoziţii, concerte, „cea mai frumoasă cămaşă populară” şi dezbateri – 

NEWS.ro 

Ziua Universală a Iei, reper al spiritualităţii româneşti - marcată în reţeaua reprezentanţelor 

Institutului Cultural Român – AGERPRES  

Universal Day of Ia, landmark of Romanian spirituality, marked in Romanian Cultural Institute's 

network of representatives – AGERPRES  

Sărbătorim Ziua Universală a Iei, reper al spiritualităţii româneşti. Comunicat de presă Institutul 

Cultural Român – AGERPRES  

ICR: Sărbătorim Ziua Universală a Iei, reper al spiritualității românești – AGENTIA DE CARTE 

Ziua Universală a Iei, reper al spiritualității românești – IGLOO 

Sărbătorim Ziua Universală a Iei, reper al spiritualității românești – AMOS NEWS  

Sărbătorim Ziua Universală a Iei peste tot în lume! – RADIO CLUJ 

Sanzienele imbraca, din nou, planeta in ie – VIATA LIBERA  

Sărbătorim Ziua Universală a Iei, reper al spiritualității românești – ROMANIA POZITIVA 

Ziua Universală a Iei, reper al spiritualităţii româneşti – marcată în reţeaua reprezentanţelor 

Institutului Cultural Român – HUNEDOARA LIBERA 

Expozitii, concerte si dezbateri de Ziua Universala a Iei – STIRI PE SURSE  

Dezbatere despre piața de carte și maraton liric în grădina Institutului Cultural Român – RADOR 

https://adevarul.ro/cultura/arte/liliana-Turoiu-directorul-icr-bruxelles-cultura-arta-contemporana-creatia-sensul-larg-nu-vor-opri-virus-misterios-1_5ef2dc295163ec42714011f0/index.html
https://adevarul.ro/cultura/arte/liliana-Turoiu-directorul-icr-bruxelles-cultura-arta-contemporana-creatia-sensul-larg-nu-vor-opri-virus-misterios-1_5ef2dc295163ec42714011f0/index.html
http://www.tvr.ro/articolul-vii-identitate-i-cultura_28194.html#view
https://www.modernism.ro/2020/06/23/sarbatorim-ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti/
https://www.news.ro/cultura-media/ziua-universala-a-iei-expozitii-concerte-cea-mai-frumoasa-camasa-populara-si-dezbateri-1922402723002020061419399876
https://www.news.ro/cultura-media/ziua-universala-a-iei-expozitii-concerte-cea-mai-frumoasa-camasa-populara-si-dezbateri-1922402723002020061419399876
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/23/ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti-marcata-in-reteaua-reprezentantelor-institutului-cultural-roman--528168
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/23/ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti-marcata-in-reteaua-reprezentantelor-institutului-cultural-roman--528168
https://www.agerpres.ro/english/2020/06/23/universal-day-of-ia-landmark-of-romanian-spirituality-marked-in-romanian-cultural-institute-s-network-of-representatives--528256
https://www.agerpres.ro/english/2020/06/23/universal-day-of-ia-landmark-of-romanian-spirituality-marked-in-romanian-cultural-institute-s-network-of-representatives--528256
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/06/23/retransmitere-comunicat-de-presa-institutul-cultural-roman--528294
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/06/23/retransmitere-comunicat-de-presa-institutul-cultural-roman--528294
http://www.agentiadecarte.ro/2020/06/icr-sarbatorim-ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti/
https://www.igloo.ro/ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti/
http://www.amosnews.ro/sarbatorim-ziua-universala-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti-2020-06-23
http://www.radiocluj.ro/2020/06/23/sarbatorim-ziua-universala-a-iei-peste-tot-in-lume/
https://www.viata-libera.ro/eveniment/148718-sanzienele-imbraca-din-nou-planeta-in-ie
https://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/sarbatorim-ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti/
http://hunedoaralibera.ro/ziua-universala-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti-marcata-reteaua-reprezentantelor-institutului-cultural-roman/
http://hunedoaralibera.ro/ziua-universala-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti-marcata-reteaua-reprezentantelor-institutului-cultural-roman/
https://www.stiripesurse.ro/expozitii-concerte-si-dezbateri-de-ziua-universala-a-iei_1477958.html
http://www.rador.ro/2020/06/23/dezbatere-despre-piata-de-carte-si-maraton-liric-in-gradina-institutului-cultural-roman/


Muzică şi poezie, la ICR - Zeci de editori şi scriitori, la dezbaterea „Piaţa de carte în pandemie”. 

Concert al grupului Krypton – NEWS.ro 

Zeci de editori şi scriitori vor participa la dezbaterea „Piaţa de carte în pandemie”, gazduita de 

ICR – STIRI PE SURSE.ro 

Dezbatere despre piața de carte și maraton liric, în grădina Institutului Cultural Român – 

AGENTIA DE CARTE 

Piata de carte in pandemie. Maraton liric de Sanziene la ICR – ADEVARUL  

Noapte de muzică și poezie în grădina ICR – RADIO ROMANIA CULTURAL 

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

„George Enescu” – RADIO ROMANIA CULTURAL 

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

'George Enescu' – RADIO ROMANIA MUZICAL 

Bistriţeni, la Festivalul de Poezie din Turcia – RASUNETUL 

Sibiul îl omagiaza pe scriitorul James Joyce, joi, la Muzeul de Istorie – TRIBUNA 

Ofelia Popi şi Adrian Matioc vor crea o atmosferă tipică Bloomsday la Muzeul Național 

Brukenthal – STAR SIBIAN 

Știri: „POSTWEST – something digital” (24–26 iunie 2020) – LEVIATHAN 

Știri: In memoriam Nicu Nitai la „Cafeneaua online” (18 iunie 2020, Tel Aviv) – LEVIATHAN 

 

ACTUALITATEA CULTURALA 

Mentorat online cu artiști de excepție, în premieră la Art Encounters – MODERNISM.ro 

Expoziţie Paul Gherasim şi Vasile Gorduz “Piatră şi Lumină” @ Galeria Romană, București – 

MODERNISM.ro 

Expoziția „Zbucium și serenitate”, o călătorie în universul creației graficianului Ludwig 

Dombrowsky – MODERNISM.ro 

Târg de Sfinţii Apostoli ''Petru şi Pavel'', în perioada 26-28 iunie, la Muzeul Satului – 

AGERPRES  

https://www.news.ro/cultura-media/muzica-si-poezie-la-icr-zeci-de-editori-si-scriitori-la-dezbaterea-piata-de-carte-in-pandemie-concert-al-grupului-krypton-1922401323082020061819400200
https://www.news.ro/cultura-media/muzica-si-poezie-la-icr-zeci-de-editori-si-scriitori-la-dezbaterea-piata-de-carte-in-pandemie-concert-al-grupului-krypton-1922401323082020061819400200
https://www.stiripesurse.ro/zeci-de-editori-si-scriitori-vor-participa-la-dezbaterea-piata-de-carte-in-pandemie-gazduita-de-icr_1478119.html
https://www.stiripesurse.ro/zeci-de-editori-si-scriitori-vor-participa-la-dezbaterea-piata-de-carte-in-pandemie-gazduita-de-icr_1478119.html
http://www.agentiadecarte.ro/2020/06/dezbatere-despre-piata-de-carte-si-maraton-liric-in-gradina-institutului-cultural-roman/
http://www.agentiadecarte.ro/2020/06/dezbatere-despre-piata-de-carte-si-maraton-liric-in-gradina-institutului-cultural-roman/
https://adevarul.ro/cultura/carti/piata-carte-pandemie-maraton-liric-sanziene-gradina-icr-1_5ef21c265163ec42713a6ed2/index.html
https://radioromaniacultural.ro/noapte-de-muzica-si-poezie-in-gradina-icr/
https://radioromaniacultural.ro/violonistul-valeriy-sokolov-si-dirijorul-christian-badea-in-stagiunea-online-a-filarmonicii-george-enescu/
https://radioromaniacultural.ro/violonistul-valeriy-sokolov-si-dirijorul-christian-badea-in-stagiunea-online-a-filarmonicii-george-enescu/
http://www.romania-muzical.ro/articol/violonistul-valeriy-sokolov-i-dirijorul-christian-badea-in-stagiunea-online-a-filarmonicii-george-enescu/2723371/2631/1
http://www.romania-muzical.ro/articol/violonistul-valeriy-sokolov-i-dirijorul-christian-badea-in-stagiunea-online-a-filarmonicii-george-enescu/2723371/2631/1
https://rasunetul.ro/bistriteni-la-festivalul-de-poezie-din-turcia
https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/sibiul-il-omagiaza-pe-scriitorul-james-joyce-joi-la-muzeul-de-istorie-152723.html
https://www.starsibian.ro/ofelia-popi-si-adrian-matioc-vor-crea-o-atmosfera-tipica-bloomsday-la-muzeul-national-brukenthal/
https://www.starsibian.ro/ofelia-popi-si-adrian-matioc-vor-crea-o-atmosfera-tipica-bloomsday-la-muzeul-national-brukenthal/
https://leviathan.ro/stiri-postwest-something-digital-24-26-iunie-2020/
https://leviathan.ro/stiri-in-memoriam-nicu-nitai-la-cafeneaua-online-18-iunie-2020-tel-aviv/
https://www.modernism.ro/2020/06/23/mentorat-online-cu-artisti-de-exceptie-in-premiera-la-art-encounters/
https://www.modernism.ro/2020/06/23/expozitie-paul-gherasim-si-vasile-gorduz-piatra-si-lumina-galeria-romana-bucuresti/
https://www.modernism.ro/2020/06/23/expozitie-paul-gherasim-si-vasile-gorduz-piatra-si-lumina-galeria-romana-bucuresti/
https://www.modernism.ro/2020/06/23/expozitia-zbucium-si-serenitate-o-calatorie-in-universul-creatiei-graficianului-ludwig-dombrowsky-muzeul-de-istorie-din-cadrul-palatul-culturii-din-iasi/
https://www.modernism.ro/2020/06/23/expozitia-zbucium-si-serenitate-o-calatorie-in-universul-creatiei-graficianului-ludwig-dombrowsky-muzeul-de-istorie-din-cadrul-palatul-culturii-din-iasi/
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/23/targ-de-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-in-perioada-26-28-iunie-la-muzeul-satului--528322
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/23/targ-de-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-in-perioada-26-28-iunie-la-muzeul-satului--528322


Sibiu: Festivalul de Film Horror şi Fantastic Lună Plină - între 20 şi 23 august, la Biertan – 

AGERPRES 

Filmul 'The Price of Paradise' - în deschiderea ediţiei online a Pelicam 2020 – AGERPRES  

”Poveştile instrumentelor” – un proiect lansat în Noaptea de Sânziene 2020 – AGENTIA DE 

CARTE 

  

DIVERSE 

Scrisoare deschisa a oamenilor de cultura din Romania – ADEVARUL  

  

SOCIAL MEDIA 

 

https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/23/sibiu-festivalul-de-film-horror-si-fantastic-luna-plina-intre-20-si-23-august-la-biertan--527979
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/23/sibiu-festivalul-de-film-horror-si-fantastic-luna-plina-intre-20-si-23-august-la-biertan--527979
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/23/filmul-the-price-of-paradise-in-deschiderea-editiei-online-a-pelicam-2020--528153
http://www.agentiadecarte.ro/2020/06/povestile-instrumentelor-un-proiect-lansat-in-noaptea-de-sanziene-2020/
http://www.agentiadecarte.ro/2020/06/povestile-instrumentelor-un-proiect-lansat-in-noaptea-de-sanziene-2020/
https://adevarul.ro/cultura/arte/scrisoare-deschisa-oamenilor-cultura-lasati-ne-organizam-continuare-evenimente-romania-1_5ef1c8f95163ec4271378a81/index.html
























 

  

  

 


