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Paul Celan 100: Language Mesh. Cum îmbini poezia la un secol distanță (Bookhub.ro)
România la cea de-a III-a ediție a proiectului “Europa in Circolo. Incontri con scrittori europei
contemporanei” (Jurnalul.ro)
'Numirile în instituţie, legale. Ministerul Culturii ar trebui să-şi recunoască neputinţa.Toate atacurile sunt
politice', spune interimarul ICR într-un interviu (Stiripesurse.ro – preluare news.ro)
Proiectul online „O poveste de succes” – Istoria Orchestrelor Naționale de Tineret ale României 2008 – 2020
lansat pe 1 iulie (Jurnalul.ro)
Comori din patrimonial gălățean, expuse la Veneția (Viata-libera.ro)
Claudiu Florian, directorul ICR Berlin: „Artiştii ar putea contribui, prin arta lor, la micşorarea distanţării
sociale, care a ajuns să se măsoare şi în atitudine“ (Adevarul.ro)

ACTUALITATEA CULTURALĂ
Asumarea de către Municipalitate a proiectului Capitală Culturală Europeană, aprobată de Consiliul Local
Timișoara (Timpolis)
Mitul „Reconstituirea“, după 50 de ani (Adevarul-bloguri)
Cronica pariziană: redeschiderea Muzeului Luvru (RFI Romania)
Doliu în teatrul românesc. Actrița a murit astăzi (Playtech.ro)
Guvernul continuă să dea ajutor de stat pentru filmele produse în România (Adevarul.ro)
Ajutorul de stat pentru cinematografie va fi prelungit până anul viitor. Noi producții eligibile, dar și
cheltuieli nedeductibile introduce (Profit.ro)
Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a
sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul
de autor.
De vorbă cu…Eveline Păuna: “Îmi doresc ca noul meu volum să le dea încredere celor care se gândesc că
însingurarea pricinuită de restricțiile acestei perioade nu le poate aduce o Mare Dragoste.” (Stargossip.com)
Festivalul “Zilele Muzicale Româno – Americane” a ajuns la final. “Sala” de spectacol de pe strada Cetății,
plină în fiecare seară a evenimentului (Sibiu100.ro)

Valorile multietnice din nou în prim plan la Muzeul ASTRA (Mesageruldesibiu.ro)
Centrul Cultural Arab din Iași își cere insolvența (Topiasi.ro)
Donald Trump: „Această revoluție culturală de stânga are ca scop să anuleze Revoluția Americană”
(Stiripentruviata.ro)
ASTRA-uniți prin cultură! este deviza evenimentului ASTRA Multicultural (Starsibian.ro)
Izolarea a dat cel mai mare maraton cultural mondial. Românii s-au făcut că participă (Hotnews.ro)
Scandal „cultural” pe finanțările publice între Asociația Artiștilor CDI și Federația Centrul de Interes
(Ziardecluj.ro)
Renaște romanul istoric-publicat de Elvira SOROHAN in Revista OBSERVATOR CULTURAL din
Bucuresti / ROMANIA (Radiometafora.ro)
Nenumăratele ”apariții” ale lui Selly în viața mea (IQuads.ro)
Bartók n-a păstrat distanța socială. Revista presei maghiare (Radio Europa Liberă România)
Angajatul căminului cultural din Drăgăneşti, acuzat de corupere de minori, reţinut pentru 24 de ore
(Reporter24.info)
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