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INTERVIU - Mirel Taloş, preşedinte interimar ICR: Numirile în instituţie, legale. Ministerul Culturii ar 

trebui să-şi recunoască neputinţa. Toate atacurile sunt politice 

BUDAPESTA. Lucrări ale artistelor Virginia Lupu și Mădălina Zaharia, în cadrul expoziției „So far so 

good” 

 

ACTUALITATEA CULTURALĂ 

Nicolae Manolescu: „Începem să vorbim despre literatură adevărată după selecția culturală - acesta este 

canonul” 

 

Marea Britanie: Aproape 2 miliarde de dolari pentru susținerea instituțiilor culturale 

 

A apărut “Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni” 

 

Un miliardar rus excentric vrea să cumpere statui controversate ale Statelor Unite 

 

S-a deschis Grădina cu Filme – Cinema & More: film românesc, documentare despre mari coregrafi, 

muzicieni sau creatori de modă, concerte, teatru, spectacolede improvizație și dezbateri, într-un program 

special în aer liber 

 

Teatrul Ion Creangă organizează stagiunea estivală „VăraTIC: Miniteatru în Amfiteatru” 

 

Muzeul Național Cotroceni promovează educația prin experimentarea directă a patrimoniului muzeal 

 

Vara Magică începe la Bucureşti în aer liber în Curtea Ateneului Român, pe 15 iulie 

 

Claca de coasă, reconstituită la Veneţia de Sus, de o localnică ce a stat în Italia 10 ani 

 

Palatul Culturii șin Iași, istorie și arhitectură! Ateliere publice care tratează teme diverse, inspirate de 

patrimoniul cultural! 

 

Purtarea măștii, simbol al unui război ideologic 

 

Business-ul Untold, produs de export. Fondatorii fac primul lor festival în străinătate 

 

Cinci artişti fotografi din România, Transnistria şi Republica Mondova, câştigători ai granturilor "CdFD 5 

under 30" - FOTO 

 

Campanie electorală cu năbădăi: preluare subită a administrării Capitalei Culturale Europene de către 

primarul Timișoarei 

 

Timişoara riscă să piardă Premiul Melina Mercouri în valoare de 1,5 milioane de euro. Niciodată în istorie 

nu s-a întâmplat aşa ceva 
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