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Proiectul online „O poveste de succes”– COTIDIANUL 

Centrul Cărții lansează „Platforma discuțiilor literare” pe YouTube – Agențiadecarte.ro 

Centrul Cărții lansează „Platforma discuțiilor literare” pe YouTube - RADOR 

ICR: Centrul Cărţii a lansat 'Platforma discuţiilor literare' pe YouTube  - AGERPRES 

Centrul Cărții lansează „Platforma discuțiilor literare” pe YouTube – ZIARUL DE IAȘI 

Malmkrog, premieră extraordinară în Franța - COTIDIANUL 

Malmkrog, cel mai recent film al regizorului Cristi Puiu câștigător la Berlinală își începe 

parcursul pentru public cu premiera extraordinară în Franța – JURNALUL NAȚIONAL 

«Veneţia şi laguna veneţiană în viziunea artiştilor români ai secolului XX»,  expoziţie on-line 

pe pagina de Facebook şi pe contul oficial de Instagram ale Institutului Român de Cultură şi 

Cercetare Umanistică de la Veneţia, 1 iulie–1 octombrie 2020 – JURNALUL NAȚIONAL 

Expoziţie on-line „Veneţia şi laguna veneţiană în viziunea artiştilor români ai secolului XX” 

@ Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia – MODERNISM.RO 

Participare expozițională online a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 

Tulcea – ZIUA DE CONSTANȚA 

Rudolf Dinu, directorul Accademia di Romania din Roma: „Orfan de romani şi turişti, fără 

maşini şi zgomote, oraşul le-a apărut unora singur şi pustiu” – ADEVĂRUL.RO 

 

 

ACTUALITATEA CULTURALĂ 

IDEO IDEIS #15 vine la tine între 5 și 9 august – OBSERVATOR CULTURAL 

Filme noi de la Independența Film, la TIFF și pe Vimeo – OBSERVATOR CULTURAL 

Cum ne amintim ce-am trăit. La mineri – DILEMA VECHE 

Zilele Filmului Francez de Umor la Ceau Cinema – MODERNISM.RO 

https://www.cotidianul.ro/proiectul-online-o-poveste-de-succes-lansat/
http://www.agentiadecarte.ro/2020/07/centrul-cartii-lanseaza-platforma-discutiilor-literare-pe-youtube/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AgentiaDeCarte+%28Agentia+de+carte%29
http://www.agentiadecarte.ro/2020/07/centrul-cartii-lanseaza-platforma-discutiilor-literare-pe-youtube/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AgentiaDeCarte+%28Agentia+de+carte%29
http://www.rador.ro/2020/07/01/centrul-cartii-lanseaza-platforma-discutiilor-literare-pe-youtube/
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/01/icr-centrul-cartii-a-lansat-platforma-discutiilor-literare-pe-youtube--533062
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/centrul-cartii-lanseaza-platforma-discutiilor-literare-pe-youtube/184440/
https://www.cotidianul.ro/articole/cultura/
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/film/malmkrog-cel-mai-recent-film-al-regizorului-cristi-puiu-castigator-la-berlinala-isi-incepe-parcursul-pentru-public-cu-premiera-extraordinara-in-franta-849848.html
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/film/malmkrog-cel-mai-recent-film-al-regizorului-cristi-puiu-castigator-la-berlinala-isi-incepe-parcursul-pentru-public-cu-premiera-extraordinara-in-franta-849848.html
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/arte-vizuale/venetia-si-laguna-venetiana-in-viziunea-artistilor-romani-ai-secolului-xx-expozitie-on-line-pe-pagina-de-facebook-si-pe-contul-oficial-de-instagram-ale-institutului-roman-de-cultura-si-cercetare-umanistica-de-la-venetia-1-iulie-1-octombrie-2020-849785.html
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/arte-vizuale/venetia-si-laguna-venetiana-in-viziunea-artistilor-romani-ai-secolului-xx-expozitie-on-line-pe-pagina-de-facebook-si-pe-contul-oficial-de-instagram-ale-institutului-roman-de-cultura-si-cercetare-umanistica-de-la-venetia-1-iulie-1-octombrie-2020-849785.html
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/arte-vizuale/venetia-si-laguna-venetiana-in-viziunea-artistilor-romani-ai-secolului-xx-expozitie-on-line-pe-pagina-de-facebook-si-pe-contul-oficial-de-instagram-ale-institutului-roman-de-cultura-si-cercetare-umanistica-de-la-venetia-1-iulie-1-octombrie-2020-849785.html
https://www.modernism.ro/2020/07/01/expozitie-on-line-venetia-si-laguna-venetiana-in-viziunea-artistilor-romani-ai-secolului-xx-institutul-roman-de-cultura-si-cercetare-umanistica-de-la-venetia/
https://www.modernism.ro/2020/07/01/expozitie-on-line-venetia-si-laguna-venetiana-in-viziunea-artistilor-romani-ai-secolului-xx-institutul-roman-de-cultura-si-cercetare-umanistica-de-la-venetia/
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/participare-expozitionala-online-a-institutului-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion-tulcea-722989.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/participare-expozitionala-online-a-institutului-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion-tulcea-722989.html
https://adevarul.ro/cultura/arte/rudolf-dinu-directorul-accademia-di-romania-roma-orfan-romani-turisti-masini-zgomote-orasul-le-a-aparut-unora-singur-pustiu-1_5efcbf145163ec4271886d17/index.html
https://adevarul.ro/cultura/arte/rudolf-dinu-directorul-accademia-di-romania-roma-orfan-romani-turisti-masini-zgomote-orasul-le-a-aparut-unora-singur-pustiu-1_5efcbf145163ec4271886d17/index.html
https://www.observatorcultural.ro/stire/ideo-ideis-15-vine-la-tine-intre-5-si-9-august/
https://www.observatorcultural.ro/stire/filme-noi-de-la-independenta-film-la-tiff-si-pe-vimeo/
https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/la-mineri
https://www.modernism.ro/2020/07/01/zilele-filmului-francez-de-umor-la-ceau-cinema/


Ingmar Bergman: spațiul privat - ZIARUL METROPOLIS  

Premiile Gopo 2020: Câştigători previzibili şi bucuria revederii - Ziarul Metropolis  

Beethoven, în stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu” - ADEVĂRUL 

Documentare spaniole și discuții despre mediu, la Pelicam 2020 - Ziarul Metropolis   

Consiliul Europei îndeamnă ţările membre să introducă în programele şcolare istoria romilor 

şi nomazilor – NEWS.RO 

 

CULTURA ROMÂNĂ ÎN LUME 

 

INTERVIU 

Irina Trocan: „Noului Cinema Românesc i-a cam trecut perioada de glorie” - Ziarul 

Metropolis  

 

OPINII * DIVERSE 

Boala individuală, boala societală – DILEMA VECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ziarulmetropolis.ro/ingmar-bergman-spatiul-privat/
https://www.ziarulmetropolis.ro/premiile-gopo-2020-castigatori-previzibili-si-bucuria-revederii/
https://adevarul.ro/cultura/arte/beethoven--stagiunea-online-filarmonicii-george-enescu-1_5efd57c85163ec42718c3be7/index.html
https://www.ziarulmetropolis.ro/documentare-spaniole-si-discutii-despre-mediu-la-pelicam-2020/
https://www.news.ro/externe/consiliul-europei-indeamna-tarile-membre-sa-introduca-in-programele-scolare-istoria-romilor-si-nomazilor-1922400002002020071619409404
https://www.news.ro/externe/consiliul-europei-indeamna-tarile-membre-sa-introduca-in-programele-scolare-istoria-romilor-si-nomazilor-1922400002002020071619409404
https://www.ziarulmetropolis.ro/irina-trocan-noului-cinema-romanesc-i-a-cam-trecut-perioada-de-glorie/
https://www.ziarulmetropolis.ro/irina-trocan-noului-cinema-romanesc-i-a-cam-trecut-perioada-de-glorie/
https://dilemaveche.ro/sectiune/regimul-artelor-si-munitiilor/articol/boala-individuala-boala-societala
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