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Icoana transilvăneană, deslușită publicului din Spania și Portugalia printr-o expoziție-video – 

MODERNISM.ro 

Comunicat de presă Institutul Cultural Român - Icoana transilvăneană, desluşită publicului din 

Spania şi Portugalia printr-o expoziţie-video – AGERPRES 

Icoana transilvăneană, prezentată publicului din Spania printr-o expoziție-video – JURNAL DE 

EMIGRANT 

Pianista Angela Drăghicescu și violistul Elias Goldstein în recital la ICR New York – RADIO 

ROMANIA MUZICAL 

Ansamblul 'Traffic Strings' propune un recital online – RADIO ROMANIA MUZICAL 

Comunicat de presă - Festivalul ICon Arts Transilvania debutează sâmbătă prin două premiere 

artistice – AGERPRES 

„Visage(s) d’Europe“: Felicia Simion reinterpretează arhaicul în fotografii expuse în inima 

Parisului – OBSERVATOR CULTURAL 

„Visage(s) d’Europe“: Felicia Simion reinterpretează arhaicul în fotografii expuse în inima 

Parisului – RADOR.ro 

Felicia Simion reinterpretează arhaicul, în inima Parisului – COTIDIANUL.ro 

„Visage(s) d'Europe“: Felicia Simion reinterpretează arhaicul în fotografii expuse în inima 

Parisului – JURNALUL.ro 

Baritonul Silviu Alexandru Mihăilă și pianistul Alexandru Petrovici încep vara muzicală a ICR 

Londra – ROMANI IN UK 

„Bien Ensemble“: Artiști de origine română din Franța vorbesc despre creația în izolare – TIMP 

ROMANESC.ro 

Jurnal românesc 22.07.2020 – RADIO ROMANIA INTERNATIONAL 

Daniel Dorobanțu susține un nou concert de basm într-o locație mirifică – PRESS ALERT 

https://www.modernism.ro/2020/07/22/icoana-transilvaneana-deslusita-publicului-din-spania-si-portugalia-printr-o-expozitie-video/
https://www.modernism.ro/2020/07/22/icoana-transilvaneana-deslusita-publicului-din-spania-si-portugalia-printr-o-expozitie-video/
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/07/22/comunicat-de-presa-institutul-cultural-roman--544405
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/07/22/comunicat-de-presa-institutul-cultural-roman--544405
https://www.jurnalemigrant.com/icoana-transilvaneana-deslusita-publicului-din-spania-printr-o-expozitie-video/
https://www.jurnalemigrant.com/icoana-transilvaneana-deslusita-publicului-din-spania-printr-o-expozitie-video/
http://www.romania-muzical.ro/stire/pianista-angela-draghicescu-i-violistul-elias-goldstein-in-recital-la-icr-new-york/2755871/47/5
http://www.romania-muzical.ro/stire/pianista-angela-draghicescu-i-violistul-elias-goldstein-in-recital-la-icr-new-york/2755871/47/5
http://www.romania-muzical.ro/stire/ansamblul-traffic-strings-propune-un-recital-online/2755831/47/5
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/07/22/comunicat-de-presa-uniunea-de-creatie-interpretativa-a-muzicienilor-din-romania--544518
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/07/22/comunicat-de-presa-uniunea-de-creatie-interpretativa-a-muzicienilor-din-romania--544518
https://www.observatorcultural.ro/stire/visages-deurope-felicia-simion-reinterpreteaza-arhaicul-in-fotografii-expuse-in-inima-parisului/
https://www.observatorcultural.ro/stire/visages-deurope-felicia-simion-reinterpreteaza-arhaicul-in-fotografii-expuse-in-inima-parisului/
http://www.rador.ro/2020/07/22/visages-deurope-felicia-simion-reinterpreteaza-arhaicul-in-fotografii-expuse-in-inima-parisului/
http://www.rador.ro/2020/07/22/visages-deurope-felicia-simion-reinterpreteaza-arhaicul-in-fotografii-expuse-in-inima-parisului/
https://www.cotidianul.ro/felicia-simion-reinterpreteaza-arhaicul-in-inima-parisului/
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/arte-vizuale/visage-s-d-europe-felicia-simion-reinterpreteaza-arhaicul-in-fotografii-expuse-in-inima-parisului-851654.html
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/arte-vizuale/visage-s-d-europe-felicia-simion-reinterpreteaza-arhaicul-in-fotografii-expuse-in-inima-parisului-851654.html
https://www.romani.co.uk/news/stiri-uk/19078-baritonul-silviu-alexandru-mihaila-si-pianistul-alexandru-petrovici-incep-vara-muzicala-a-icr-londra
https://www.romani.co.uk/news/stiri-uk/19078-baritonul-silviu-alexandru-mihaila-si-pianistul-alexandru-petrovici-incep-vara-muzicala-a-icr-londra
https://www.timpromanesc.ro/bien-ensemble-artisti-de-origine-romana-din-franta-vorbesc-despre-creatia-in-izolare/
https://www.timpromanesc.ro/bien-ensemble-artisti-de-origine-romana-din-franta-vorbesc-despre-creatia-in-izolare/
https://www.rri.ro/ro_ro/jurnal_romanesc_22072020-2621064
https://www.pressalert.ro/2020/07/daniel-dorobantu-sustine-un-nou-concert-de-basm-intr-o-locatie-mirifica/


Festivalul Outernational Virtual, evenimentul care aduce tablete copiilor din Negresti – 

VREMEA NOUA 

Filmul ”Maria, Regina României”, prezentat în cadrul Serii filmului românesc de la Roma – 

ARAD CITY.ro 

 

FACEBOOK ICR 

 

http://www.vremeanoua.ro/festivalul-outernational-virtual-evenimentul-care-aduce-tablete-copiilor-din-negresti
http://www.vremeanoua.ro/festivalul-outernational-virtual-evenimentul-care-aduce-tablete-copiilor-din-negresti
https://www.aradcity.ro/stire/37265/filmul-maria-regina-romaniei-prezentat-in-cadrul-serii-filmului-romanesc-de-la-roma
https://www.aradcity.ro/stire/37265/filmul-maria-regina-romaniei-prezentat-in-cadrul-serii-filmului-romanesc-de-la-roma










 

 

 

 

ACTUALITATEA CULTURALA 

 

Proiecţii speciale, filme vechi restaurate şi pelicule în premieră în România, la TIFF 2020 – 

AGERPRES 

'Malmkrog', noul film al regizorului Cristi Puiu, în avanpremieră la TIFF – AGERPRES 

ONB continuă în weekend stagiunea ''Seri de Operă Estivale'' – AGERPRES 

https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/22/proiectii-speciale-filme-vechi-restaurate-si-pelicule-in-premiera-in-romania-la-tiff-2020--544284
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/22/proiectii-speciale-filme-vechi-restaurate-si-pelicule-in-premiera-in-romania-la-tiff-2020--544284
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/22/malmkrog-noul-film-al-regizorului-cristi-puiu-in-avanpremiera-la-tiff--544314
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/07/22/onb-continua-in-weekend-stagiunea-seri-de-opera-estivale--544157


Musica Ricercata Festival Op. 2: Beethoven conTempo – SUPLIMENTUL DE CULTURA.ro 

Nocturnele de Poezie Contemporană, reluate pe terasa blocului Magheru One din Bucureşti – 

NEWS.ro 

„LIVE”, regia Bobi Pricop, un spectacol inspirat de realitatea anului 2020 Premiera vineri, 24 

iulie 2020, pe TNRS – Scena Digitală – RADIO ROMANIA CULTURAL 

Palatul Elisabeta, redeschis vizitatorilor din 23 iulie - Uniformele militare ale regelui Mihai I şi 

colecţia de costume populare a reginei Elena, în expoziţia regală – NEWS.ro 

Un volum despre unul dintre cei mai mari exploratori români, Emil Racoviţă, lansat în grădina 

Muzeului Antipa – NEWS.ro 

UNATC lansează la TIFF proiectul „Arhiva activă”! – MODERNISM.ro 

Expoziție personală KESERÜ KÁROLY „Treizecișinouă” @ Galeria Új Kriterion, Miercurea 

Ciuc – MODERNISM.ro 

CINEVARA continuă seria de proiecții de film în aer liber cu Insiang, o melodramă sfâșietoare 

din Filipine – SPOTMEDIA.ro 

Hip Trip Travel Film Festival devine Itinerama – MODERNISM.ro 

 

http://suplimentuldecultura.ro/stiri/musica-ricercata-festival-op-2-beethoven-contempo/
https://www.news.ro/cultura-media/nocturnele-de-poezie-contemporana-reluate-pe-terasa-blocului-magheru-one-din-bucuresti-1922403022002020071219428430
https://www.news.ro/cultura-media/nocturnele-de-poezie-contemporana-reluate-pe-terasa-blocului-magheru-one-din-bucuresti-1922403022002020071219428430
https://radioromaniacultural.ro/live-regia-bobi-pricop-un-spectacol-inspirat-de-realitatea-anului-2020-premiera-vineri-24-iulie-2020-pe-tnrs-scena-digitala/
https://radioromaniacultural.ro/live-regia-bobi-pricop-un-spectacol-inspirat-de-realitatea-anului-2020-premiera-vineri-24-iulie-2020-pe-tnrs-scena-digitala/
https://www.news.ro/cultura-media/palatul-elisabeta-redeschis-vizitatorilor-din-23-iulie-uniformele-militare-ale-regelui-mihai-i-si-colectia-de-costume-populare-a-reginei-elena-in-expozitia-regala-1922400222172020071219428406
https://www.news.ro/cultura-media/palatul-elisabeta-redeschis-vizitatorilor-din-23-iulie-uniformele-militare-ale-regelui-mihai-i-si-colectia-de-costume-populare-a-reginei-elena-in-expozitia-regala-1922400222172020071219428406
https://www.news.ro/cultura-media/un-volum-despre-unul-dintre-cei-mai-mari-exploratori-romani-emil-racovita-lansat-in-gradina-muzeului-antipa-1922402722062020071719428768
https://www.news.ro/cultura-media/un-volum-despre-unul-dintre-cei-mai-mari-exploratori-romani-emil-racovita-lansat-in-gradina-muzeului-antipa-1922402722062020071719428768
https://www.modernism.ro/2020/07/22/unatc-lanseaza-la-tiff-proiectul-arhiva-activa/
https://www.modernism.ro/2020/07/22/expozitie-personala-keseru-karoly-treizecisinoua-galeria-uj-kriterion-miercurea-ciuc/
https://www.modernism.ro/2020/07/22/expozitie-personala-keseru-karoly-treizecisinoua-galeria-uj-kriterion-miercurea-ciuc/
https://spotmedia.ro/stiri/timp-liber/cinevara-film-aer-liber-insiang
https://spotmedia.ro/stiri/timp-liber/cinevara-film-aer-liber-insiang
https://www.modernism.ro/2020/07/23/hip-trip-travel-film-festival-devine-itinerama/?fbclid=IwAR0rBX-VGf1xQI9d5XpFmcsKq8hsvo-D0Ov0SrxZAKka8OBVcoJ1sLgK9Tg

