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INTERVIU Mirel Taloş, preşedinte interimar al ICR: Toate atacurile sunt politice (preluare în Ziar.com) 

Bogdan Popescu, directorul ICR Stockholm: „Atenţia acordată sectoarelor culturale şi creative, care 

traversează un moment dificil, ar trebui să sporească“ (Adevarul.ro) 

Interviu cu Martin Salamon, directorul ICR Telv Aviv: Am fost prima dintre cele 19 reprezentanţe ICR care 

au început să organizeze evenimente culturale online (Stiri.tvr.ro) 

Institutul Cultural Roman acorda doua burse "Constantin Brancusi" si doua burse "George Enescu" 

pentru anul 2021 (Ziare.com) 

Institutul Cultural Român acordă două burse ”Constantin Brâncuşi” și două burse ”George Enescu” pentru 

anul 2021 (Glasulcetatii.ro) 

                                                                                                                                                                   

ACTUALITATEA CULTURALĂ 

Europa FM intră în campania “Citește Românește” și promovează autorii români (Europafm.ro) 

Cum s-a lăudat Ministerul Culturii cu o campanie de stimulare a lecturii cu care nu are nici o legătură 

(G4media.ro) 

Spectacolul „Cartea cu Apolodor”, la Muzeul de Artă (Zcj.ro) 

Merkel, Orbán și UE, Libé despre Cristi Puiu și cum eticheta „stânga” nu trebuie aplicată alandala 

intelectualilor. Revista presei europene (Romania.europalibera.org) 

Ce ajutor de la stat au primit marile trupe din SUA pe durata pandemiei Covid-19 (infomusic.ro) 

Episcopia Australiei și Noii Zeelande construiește prima mănăstire ortodoxă românească din emisfera 

sudică (rgnpress.ro) 

Biletele şi abonamentele la concertele online ale Concursului "Enescu" 2020 vor fi puse în vânzare marţi 

(news.ro) 

„Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian, publicată în engleză, în traducerea lui Gabi Reigh(news.ro) 

Presa franceză laudă „Malmkrog“, noua peliculă semnată de Cristi Puiu (observatorulcultural.ro) 

PORTRET: Margareta Pâslaru, personalitate complexă a culturii naţionale (Radioromaniacultural.ro) 

Dirijorul Ion Marin, invitat de onoare la faimoasa universitate Mozarteum (Curierulnational.ro) 

Guvernul, discutie cu reprezentanti ai domeniului culturii scrise. O noua finantare de un sfert de milion de 

euro (ziare.com) 

https://www.ziar.com/news=12932991
https://adevarul.ro/cultura/arte/bogdan-popescu-directorul-icr-stockholm-atentia-acordata-sectoarelor-culturale-creative-traverseazaun-moment-dificil-trebui-sporeasca-1_5f06aa995163ec4271cca3ad/index.html
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http://stiri.tvr.ro/interviu-cu-martin-salamon-directorul-icr-telv-aviv-am-fost-prima-dintre-cele-19-reprezentante-icr-care-au-inceput-sa-organizeze-evenimente-culturale-online_865463.html#view
https://ziare.com/arad/stiri-actualitate/institutul-cultural-roman-acorda-doua-burse-constantin-brancusi-si-doua-burse-george-enescu-pentru-anul-2021-8165153
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https://www.europafm.ro/europa-fm-intra-in-campania-citeste-romaneste-si-promoveaza-autorii-romani/
https://www.g4media.ro/cum-s-a-laudat-ministerul-culturii-cu-o-campanie-de-stimulare-a-lecturii-cu-care-nu-are-nici-o-legatura.html
https://zcj.ro/cultura/spectacolul-cartea-cu-apolodor-la-muzeul-de-arta--201518.html
https://romania.europalibera.org/a/merkel-orb%C3%A1n-%C8%99i-ue-lib%C3%A9-despre-cristi-puiu-%C8%99i-cum-eticheta-st%C3%A2nga-nu-trebuie-aplicat%C4%83-alandala-intelectualilor-revista-presei-europene/30714876.html
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https://rgnpress.ro/2020/07/09/episcopia-australiei-si-noii-zeelande-construieste-prima-manastire-ortodoxa-romaneasca-din-emisfera-sudica/
https://rgnpress.ro/2020/07/09/episcopia-australiei-si-noii-zeelande-construieste-prima-manastire-ortodoxa-romaneasca-din-emisfera-sudica/
https://www.news.ro/cultura-media/biletele-si-abonamentele-la-concertele-online-ale-concursului-enescu-2020-vor-fi-puse-in-vanzare-marti-1922405408002020071619415175
https://www.news.ro/cultura-media/steaua-fara-nume-de-mihail-sebastian-publicata-in-engleza-in-traducerea-lui-gabi-reigh-1922400208212020071619415108
https://www.observatorcultural.ro/stire/presa-franceza-lauda-malmkrog-noua-pelicula-semnata-de-cristi-puiu/
https://radioromaniacultural.ro/portret-margareta-paslaru-personalitate-complexa-a-culturii-nationale/
https://curierulnational.ro/dirijorul-ion-marin-invitat-de-onoare-la-faimoasa-universitat-mozarteum/
https://ziare.com/stiri/eveniment/guvernul-discutie-cu-reprezentanti-ai-domeniului-culturii-scrise-o-noua-finantare-de-un-sfert-de-milion-de-euro-1618816
https://ziare.com/stiri/eveniment/guvernul-discutie-cu-reprezentanti-ai-domeniului-culturii-scrise-o-noua-finantare-de-un-sfert-de-milion-de-euro-1618816


”VOR DISPĂREA!” Ionuț Vulpescu o spune tranșant: ”Vor muri!” Risc uriaș (Dcnews.ro) 

 Crucea de pe Caraiman intră de azi în renovare. Lucrările care vor fi executate în acest an (libertatea.ro) 

 

ICR ÎN SOCIAL MEDIA 

https://www.dcnews.ro/vor-disparea-ionut-vulpescu-o-spune-transant-vor-muri-risc-urias_758636.html
https://www.libertatea.ro/stiri/crucea-de-pe-caraiman-intra-de-azi-in-renovare-lucrarile-care-vor-fi-executate-in-acest-an-3060616




 


