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O dilemă mai puțin în presa noastră…- Dilema veche 

Andrei Pleșu: Dilema (veche) se confruntă cu o iminentă dispariție – Radio Europa Liberă 

Andrei Pleșu anunță ”iminenta dispariție” a săptămânalului Dilema Veche - 

cursdeguvernare.ro 

380,000 de spectatori online la Festivalul Internațional Shakespeare, home edition – Radio 

România Cultural 

380,000 de spectatori online la Festivalul Internaţional Shakespeare, home edition - 

Agerpres 

380.000 de spectatori online la Festivalul Internațional Shakespeare, home edition – Gazeta 

de sud 

10 ani de „Orizonturi". Masă rotundă la distanţă – Orizonturi culturale italo-române 

O nouă serie a întâlnirilor literare „I Mercoledì letterari” la Accademia di Romania in 

Roma – Radio România Cultural 
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Victor Rebengiuc: Perioada de izolare nu reprezintă o problemă pentru mine. Teatrele 

trebuie să aibă o „spectacolotecă”, iar regizorii să planifice felul în care montările lor sunt 

filmate – News.ro 

"Touching", prima expoziţie de fotografie de teatru vernisată în spaţiu virtual 3D – 

News.ro 
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Directorul MNŢR: Nu sunt bani pentru tuneluri dezinfectante şi termoscanere. Dacă 

ministerele Culturii şi Finanţelor nu vor suplimenta subvenţiile, muzeele nu vor putea fi 

deschise pe 15 mai – News.ro 

 

INTERVIU 

Christian Ferencz-Flatz: „Îmi place mai mult să studiez filmele decât să le văd” – Ziarul 

Metropolis 

INTERVIU - Cristi Puiu: Mi-e teamă că ne îndreptăm către un totalitarism pe care nu 

îndrăznim să îl denumim. Azi e limpede că cel care deţine informaţia deţine puterea – 

News.ro 
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