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Doina Marian: „La Paris, acum, în lipsa valurilor de vizitatori străini, până şi Gioconda poate fi 

contemplată în linişte şi cu tot răgazul dorit“ – ADEVARUL 

Artistul fotograf Cosmin Bumbuț, cu imagini din pandemie, în expoziție la ICR LISABONA – 

MODERNISM.ro 

Comunicat ICR: Artistul fotograf Cosmin Bumbuţ, cu imagini din pandemie, în expoziţie la ICR 

Lisabona – AGERPRES  

"Peisaje portugheze de pandemie", o expoziţie foto în premieră online – NEWS.ro 

Artistul fotograf Cosmin Bumbuț, cu imagini din pandemie, în expoziție la ICR Lisabona – 

AGENTIA DE CARTE 

Peisaje portugheze de pandemie, o expoziţie foto în premieră online prezentată de ICR Lisabona- 

STIRI PE SURSE 

Artistul fotograf Cosmin Bumbuț, cu imagini din pandemie, în expoziție la ICR Lisabona – 

AMOS NEWS 

Artistul fotograf Cosmin Bumbuț, cu imagini din pandemie, în expoziție la ICR Lisabona – 

ROMANIA POZITIVA 

Artistul fotograf Cosmin Bumbuț, cu imagini din pandemie, în expoziție la ICR Lisabona – 

INCISIV DE PRAHOVA 

Peisaje portugheze de pandemie, o expoziţie foto în premieră online prezentată de ICR Lisabona 

– ROMANIA NEWS 

INTERVIU Petra Marian, pictor: Am încercat să evit orice gri care făcea cumva referinţă la 

izolare. În această perioadă m-am gândit cu tandreţe la Salvator Dali – ADEVARUL 

Antropologie vizuală. Piețe europene din perspectivă aeriană – AGENTIA DE CARTE 

Romanian Design Week 2020 reunește sub umbrela DESIGN FLAGS șapte expoziții capsulă de 

design international – IQADS 

Centrul de Interes, promovat de ICR New York – CLUJ TODAY 

 

https://adevarul.ro/cultura/arte/doina-marian-la-paris-acum-lipsa-valurilor-vizitatori-straini-gioconda-contemplata-liniste-ragazul-dorit-1_5f15397b5163ec42712ac4b9/index.html
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https://www.modernism.ro/2020/07/20/artistul-fotograf-cosmin-bumbut-cu-imagini-din-pandemie-in-expozitie-la-icr-lisabona/
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https://www.agerpres.ro/stiri/2020/07/20/comunicat-de-presa-institutul-cultural-roman--542983
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http://www.agentiadecarte.ro/2020/07/antropologie-vizuala-piete-europene-din-perspectiva-aeriana/
https://www.iqads.ro/articol/51384/romanian-design-week-2020-reuneste-sub-umbrela-design-flags-sapte-expozitii
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ACTUALITATEA CULTURALA 

 

Fotografii, colaje şi instalaţii, în expoziţia online de la Gaep - "Resilience Test: Vlatka Horvat" – 

NEWS.ro 

Festivalul Cinemascop, între 1 și 5 august, la Grădina de vară din Eforie Sud – AGERPRES 

Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL anunță competiția de scurtmetraje 

românești – HOTNEWS 

Documentarul "Totul nu va fi bine" va avea premiera mondială la TIFF – HOTNEWS 

Concertele Filarmonicii "George Enescu" în perioada estivală – HOTNEWS 

Cărturești invită adolescenții la FestivalYA, primul festival de literatură și idei Young Adult din 

România – HOTNEWS 

Miercuri începe seria 'Beethoven conTempo' – RADIO ROMANIA MUZICAL 

Iulia Soare, 100 de ani de la naștere. O remarcabilă scriitoare uitată – ROMANIA LITERARA  

 

 

CULTURA ROMÂNĂ ÎN LUME 

Comunicat de presă Ambasada României în Franţa: Cursul de limbă, cultură şi civilizaţie 

românească (LCCR), în premieră în Franţa – AGERPRES  

Maria Toader : Un Centre Culturel franco-roumain à Nantes – LE PETIT JOURNAL 

 

DIVERSE 

A apărut un nou număr al revistei “Close up” editată de UNATC cu sprijinul Uniunii Cineaştilor 

din România – MODERNISM.ro 

Restaurarea Casei lui George Enescu din Mihăileni, la final. Începe activitatea de cercetare şi 

cartare a meşteşugurilor şi meşteşugarilor din zonă – FOTO – NEWS.ro 

Institutul Naţional Pentru Studiul Totalitarismului, în pericol de a fi evacuat! – AGERPRES  
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https://www.hotnews.ro/stiri-film-24184564-festivalul-anonimul-2020.htm
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https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-24182984-festivalya.htm
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https://www.agerpres.ro/stiri/2020/07/20/comunicat-de-presa-asociatia-fostilor-detinuti-politici-si-victime-ale-dictaturii-din-romania--543137

