
ICR BERLIN
Opere românești publicate în Germania: 

,,Das Leben wie ein Tortenboden” 

Demersul de pro-
movare a literatu-
rii române în tra-
ducere germană 
din cadrul pro-
iectului ICR Ber-
lin ,,Lesen Macht 
Laune – Rumä-
nische Litera-
tur in Deutscher 
Übersetzung” a 
continuat săptă-
mâna aceasta cu 
prezentarea cărții 
,,Das Leben wie 
ein Tortenboden”. 
Institutul Cultu-
ral Român ,,Titu 
Maiorescu” Berlin 
prezintă în peri-
oada 15 februarie 
- 10 mai o serie de opere românești, publica-
te la editurile din Germania, Elveția și Austria 
în ultimii trei ani. Astfel în fiecare zi de luni a 
săptămânii, pe paginile din rețelele de socia-
lizare Facebook și Instagram, este publicată o 
prezentare a unei opere, recenzii ale criticilor 
literari sau ale jurnaliștilor din spațiul de limbă 
germană.

Friedrich Engelbert, în episodul trei din 
„Cuvântul Românesc în spațiul german” 

O prelegere despre poetica germană de inspi-
rație românească a fost prezentată în cadrul 
seriei „Cuvântul românesc în spațiul german”. 
Proiectul își propune să ofere o platformă ace-
lor personalități discrete, cadre didactice , au-
tori, oameni de litere, care, fără a fi români sau 
originari din România, și-au dedicat și continuă 
să își dedice activitatea cunoașterii și promo-
vării limbii, culturii și civilizației române în spa-
țiul german.

Deschiderea fizică a expoziției ,,LAST CHRISTMAS 
(of Ceaușescu)” de Anton Roland Laub, în Galeria ICR Berlin 

Expoziția derula-
tă online de ICR 
Berlin s-a deschis 
offline spre vizi-
tare, cu înscrie-
rea în prealabil 
a doritorilor.  De 
asemenea, echi-
pa ICR Berlin a 
promovat pe pa-
gina YouTube fil-
mul ,,Nosferatu” 
a lui Murnau din 
anul 1922,  a cărui 
coloană sonoră 
a fost scrisă de 
compozitoarea 
Violeta Dinescu. 
Publicul german a 
aflat săptămâna 
aceasta și despre 
mutarea expoziției ,,Transilvania Retouched – A 
Matter of Landscape and Representation” la 
Brașov.

ICR BRUXELLES
Concert de jazz Ramona Horvath Trio, 

cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei 

Publicul a fost invitat să urmărească concer-
tul „Traversând S(c)ena”, susținut de Ramona 
Horvath Trio.Muzicieni de excepție ai jazzului 
internațional contemporan, Ramona Horvath 
(pian), Nicolas Rageau (contrabas) și Jean-Phi-
lippe Bordier (chitară), prezintă în oglindă mu-
zica românească și muzica franțuzească prin 
aranjamente muzicale create special pentru 
acest concert virtual. Pe paginile ICR Bruxelles 
din rețelele de socializare, au mai fost publicate 
videoclipul „Water Song”, o creație muzicală Co-
rul Național de Cameră „Madrigal – Marin Con-
stantin”, prima ediție a Festivalului Internațional 
„Matei Vișniec”, un proiect Romfilatelia, despre 
artele plastice românești, și evenimentul UNATC 
– ICR „Întâlnire cu poetul preferat – Ana Blan-
diana”, un dialog între studenți ai UNATC Bucu-
rești și Ana Blandiana. 

ICR BUDAPESTA
„Să ne reZOOMăm la cultură!” cu artiști români

Dezbaterea „Să ne reZOOMăm la cultură!”, or-
ganizată de filiala Seghedin a ICR Budapesta și 
adresată vorbitorilor de limbă română și elevi-
lor de la școlile românești din Ungaria, a cuprins 
vineri tema personalității lui Marin Sorescu. 
Proiectul le are invitate permanent pe conf. dr. 
Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și lite-
ratura română a Facultății Pedagogice „Juhász 
Gyula”, din cadrul Universității din Seghedin, și 
Judith Călinescu, lector de limba română din 
partea Institutului Limbii Române. 

„Steaua pe rug”, în debutul programului 
„Un teatru plin de viziune”

O serie de proiecții cuprinzând piese de teatru 
clasice și contemporane de excepție rulează 
online sub genericul „Un teatru plin de viziune”. 
Programul organizat de Cinematograful Națio-
nal „Uránia”, Casa de producție TVR și Institutul 
Cultural Român din Budapesta debutează la 26 
martie, cu legendara piesă semnată de András 
Sütő, „Steaua pe rug”, înregistrată în 1977 la Cluj, 
în regia lui György Harag. Originile Zilei Mondi-
ale a Teatrului, instituită în 1961 de către Insti-
tutul Internațional de Teatru, la inițiativa UNES-
CO, au fost explicate pe pagina Facebook a ICR 
Budapesta, alături de celebrarea Zilei Internați-
onale a Francofoniei prin publicarea scurtme-
trajului documentar „Mon Journal Roumain”.

ICR CHIȘINĂU
Pregătiri pentru ediţia a XII-a a Concursului Internațional 

de Canto Academic „Alexei Stârcea”

Anunțarea com-
petiției dedicate 
tinerilor soliști 
din România, Re-
publica Moldova, 
Ucraina, pe pa-
ginile de comu-
nicare ale ICR 
Chișinău, a venit 
în sprijinul Filar-
monicii Naționale 
„Serghei Lunche-
vici”, organizator 
al ediției a XII-a a 
Concursului Inter-
național de Canto 
Academic „Alexei 
Stârcea”. De ase-
menea, Institutul 
Cultural Român ”Mihai Eminescu” la Chișinău 
și Filarmonica Națională „Serghei Lunchievici, 
alături de Compania Publică TeleRadio Moldo-
va, sunt parteneri și în organizarea Festivalului 
Concurs Televizat al Tinerilor Interpreți de Muzi-
că populară „Prezintă Orchestra „Folclor”. 

ICR ISTANBUL
Scurtă antologie de muzică românească și turcească 

alături de chitaristul Tudor Anghelescu

Un program muzical cu iz oriental, prin acorduri 
românești și turcești, a fost lansat la 25 martie, 
în interpretarea chitaristului Tudor Anghelescu. 
Cele zece piese, special înregistrate pentru 
reprezentanța ICR Istanbul și care beneficia-
ză de un aranjament inedit la chitară clasică, 
sunt postate pe pagina de Facebook și contul 
Youtube al ICR Istanbul. Echipa ICR Istanbul a 
publicat pe pagina Facebook a reprezentanței, 
în perioada 22-24 martie, în contextul marcării 
a 80 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu, 
filmarea mini-conferinței „Nicolae Titulescu.80”, 
susținută de conf. dr. Emanuel Plopeanu, de-
canul Facultății de Istorie și Științe Politice din 
cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.

ICR LISABONA
Filmul românesc, în prim plan la 

Festivalul de Film Est European din Portugalia 

România va fi 
reprezentată în 
cadrul secțiunii 
Focus Country de 
filmele Ivana cea 
groaznică, r. Ivana 
Mladenovic, 2019, 
Grădina Sovieti-
că, r. Dragoș Tu-
rea, 2019, Acasă, 
My Home, r. Radu 
Ciorniciuc, 2020, 
Distanța dintre 
mine și mine, r. 
Mona Nicoară, 
Dana Bunescu, 
2018. Tot în ca-
drul secțiunii FO-
CUS ROMÂNIA, vor 
fi prezentate, în 
format online, o serie de scurtmetraje realizate 
de studenți de la Facultatea de Teatru și Film 
din cadrul UBB Cluj-Napoca, iar pe platformele 
de socializare ale festivalului vor fi transmise o 
serie de conferințe susținute de Ada Solomon, 
Irina Trocan și Monica Gorgan, și moderate de 
Simona Constantin.

ICR LONDRA 
Despre păstrarea culturii evreiești, 
în sezonul „Patrimoniul Românesc”

A treia și ultima discuție din seria dedicată 
patrimoniului românesc s-a derulat online, pe 
pagina Facebook a ICR Londra, la 24 martie. Or-
ganizată în parteneriat cu UK Romania Group, 
dezbaterea s-a concentrat pe eforturile Cen-
trului Stanley Burton, ale Fundației Tarbut și ale 
Templului Coral pentru păstrarea patrimoniului, 
obiceiurilor și culturii evreiești în România. Tot 
pe pagina Facebook a ICR Londra, s-a reluat se-
ria de cinci lecturi cu poeții Svetlana Cârstean, 
Claudiu Komartin, Radu Nitescu, Andra Rotaru 
și Radu Vancu, înregistrată în octombrie 2020. 
De asemenea, s-a anunțat selectarea a două 
producții românești, „Zamolxe” de Raluca Gru-
măzescu și „Sufletul pereche“ de Petre Barbu. 

ICR MADRID 
Filmul Balanța, în regia lui Lucian Pintilie, 

la Festivalul Filmului Francofon 

Proiecția filmului Balanța, cu subtitrări în spa-
niolă, a avut loc duminică, 21 martie 2021, la Ci-
nes Embajadores din Madrid, cu ocazia celei de 

a  VI-a ediții a Festivalului Filmului Francofon 
din capitala spaniolă. Prezența românească la 
acest festival, organizat de Alliance Française 
cu sprijinul Institutului Francez din Madrid, a 
fost prilejuită de Ziua Internațională a Franco-
foniei 2021. 

Prelegeri despre Alexandru Busuioceanu, 
singurul poet român inclus în istoria literaturii spaniole 

O masă rotundă intitulată „Alexandru Busuio-
ceanu, între România și Spania”, consacrată 
vieții și personalității poetului, prof. universitar 
și istoric al artelor Alexandru Busuioceanu, sin-
gurul poet român de limbă spaniolă inclus în 
istoria literaturii spaniole, a fost realizată la 23 
martie, de ICR Madrid, pe pagina de Facebo-
ok. Au fost prezentate trei prelegeri „Alexandru 
Busuioceanu - un român universal”  de Irina 
Dogaru, „Poet român, poezie spaniolă. Alexan-
dru Busuioceanu în Spania” de  Luca Cerullo și 
„Alexandru Busuioceanu - acasă între cuvinte” 
de Raluca Ciortea. Modetator: Jorge Martín Qu-
intana. Celui care a înființat Institutul de cultu-
ră a României în capitala Spaniei în anul 1943, 
ICR Madrid îi dedică o serie de conferințe Ale-
xandru Busuioceanu și un Premiu Busuioceanu 
oferit unor personalități relevante din lumea 
culturală spaniolă, care au un rol important în 
promovarea culturii române în spațiul iberic.

„Octombrie, noiembrie, decembrie (1972) ”, 
de Ana Blandiana, recomandare de lectură

Ediția bilingvă, în 
traducerea Viori-
căi Patea și a Na-
taliei Carbajosa, 
a cărții de poezii 
semnate de Ana 
Blandiana, care 
a împlinit 79 de 
ani la 25 martie, 
a fost promovată 
online. ICR Ma-
drid a preluat pe 
pagina  Facebook, 
cu ocazia Zilei 
Internaționale a 
Francofoniei, un 
material video, 
realizat de Minis-
terul Afacerilor 
Externe, care a 
prezentat câteva 
dintre principalele momente care au marcat 
parcursul României în cadrul mișcării franco-
fone. De asemenea, a fost promovat și interviul 
scriitoarei și traducătoarei spaniole Clara Janés, 
realizat de Radio România Internațional, despre 
legătura ei poetică cu România. 

ICR NEW YORK
Despre originile libertății timișorene, 

în seria „Istoria României într-un obiect”  

Itinerariile istorice românești, jalonate de câte-
va obiecte înzestrate cu mare forță evocativă 
și simbolică, au ajuns luni, 22 martie, la unul din-
tre documentele fondatoare ale identității Timi-
șoarei: Diploma Regală de Oraș Liber, emisă în 
1781 de către Iosif al II-lea, suveranul luminist 
al Imperiului Habsburgic. Text scris și prezentat 
de către istoricul și curatorul Ciprian Glăvan. 
Un film de Ana Tudor și Adrian Tudor. Actualul 
sezon al seriei „Istoria României într-un obiect” 
este dezvoltat de ICR New York în parteneriat 
cu Muzeului Național al Banatului din Timișoara 
și Consiliul Județean Timiș.

Andrei Șerban: 
riscurile și jubilațiile autenticității

„Conferințele Feraru Online”, seria permanen-
tă ce pune în evidență conexiuni și teme tran-
saltantice, relevante atât în România, cât și în 
Statele Unite, prin intermediul unor remarca-
bile figuri-punte și personalități internaționale, 
l-a avut ca protagonist miercuri, 24 martie, pe 
regizorul și profesorul Andrei Șerban, unul din-
tre cei mai importanți oameni de teatru ai ulti-
melor decenii și unul dintre cei mai de succes 
româno-americani, într-un dialog cu directorul 
ICR New York despre calea plină de bucurie, dar 
și de pericole către adevărul personal și artis-
tic, precum și despre dezamăgiri și speranțe 
într-o lume pe cale să se reinventeze.

Sculptorul Cătălin Bădărău, 
despre corporalitatea suferinței 

Cea mai recentă „Conversație de atelier” din 
cadrul programului „Vinerea artelor”, difuzată 
vineri, 25 martie, a oferit o incursiune în labo-
ratorul de creație al artistului Cătălin Bădărău, 
sculptor și asistent universitar la Facultatea de 
Arte Plastice a Universității Naționale de Arte din 
București, ale cărui creații obsedante surprind 

expresiile violenței, suferinței și înstrăinării ca 
trăsături de neevitat ale existenței contempo-
rane. Seria „Conversațiilor de atelier” oferă un 
acces intim în spațiul de creație al unor tineri 
artiști în plină afirmare, pentru a descoperi fi-
lozofia, practicile, abordările tehnice, sursele de 
inspirație și poveștile personale ce se află în 
spatele operelor.

Un nou duo creativ, 
la UN/MUTE-10002  

Rezidența online co-organizată de EUNIC New 
York și galeria new-yorkeză Undercurrent ce 
aduce împreună 10 duo-uri creative formate 
din artiști europeni și americani care conlu-
crează la realizarea unei opere originale, conti-
nuă să progreseze. Artistul român Alex Mirutziu 
și  coechipiera sa new-yorkeză, Sydney Shavers, 
au prezentat vineri, 26 martie, un videoclip în 
care își pun de acord profilele, mijloacele este-
tice și interesele artistice, pentru a face posibi-
lă materializarea proiectului comun.

ICR PARIS
Cioran, la frontiera limbilor străine 

Validarea realizării proiectului cu titlul de mai 
sus, în partenariat cu Artlingo, atelierul de tea-
tru și traducere, condus de Ana-Maria Gîrleanu 
și Nicolas Cavaillès, profesori de limba română 
la Universitatea de la Strasbourg, și cu lbră-
ria des Bateliers, din Strasbourg. Scopul este 
marcarea aniversării a 110 ani de la nașterea 
filosofului Emil Cioran printr-o modalitate ine-
dită. Proiectul, care se va derula online, constă 
în propunerea mai multor aforisme unui grup 
de studenți. Intr-un sistem numit „în serie”, ei 
vor traduce pe rând, din română, în franceză, 
italiană, spaniolă, arabă, japoneză etc. Pluriling-
vismul ansamblului va demonstra dimensiunea 
internațională a operei lui Emil Cioran. Aforis-
mele vor fi propuse de Nicolas Cavaillès, coor-
donatorul integralei Emil Cioran apărute nu cu 
mult timp în urmă la editura Gallimard, plecând 
de la scrierile semnate de filosof în anii 1940, în 
Franța („Razne/Divagations” și „Fereastra spre 
Nimic/Fenêtre sur le rien”). Echipa ICR Paris a 
publicat pe pagina Facebook a reprezentanței, 
seria de traduceri din mari poeți români, reci-
tate chiar de traducătorii lor în Franța, cu titlul 
„Voiaj în francofonie” ascultândși  vizonând în 
limba franceză versurile lui Tudor Arghezi, Lu-
cian Blaga, Mircea Cărtărescu, Ion Mureșan și 
Mihai Eminescu, apariția versiunii „de buzunar” 
(Poche) a romanului Solenoid, de Mircea Cărtă-
rescu, în seria Points, dar și viitoarea apariției 
a traducerii în franceză a ultimului roman scris 
de Florina Ilis, Cartea numerilor (Le livre des 
nombres, editura des Syrtes, în 8 aprilie).

ICR PRAGA
„Cântăreața cheală” de Eugen Ionescu

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cine-
matografică „I.L.Caragiale” din București și Insti-
tutul Cultural Român de la Praga au prezentat 
pe canalul de youtube al ICR Praga spectacolul 
„Cântăreața cheală” de Eugen Ionescu.Specta-
colul a fost realizat de către studenții UNATC 
Matei Constantin, Ana Radu, Marian Dumitru, Di-
ana Ducar, David Drugaru și Cătălina Romaneț 
în regia profesorilor Valeria Sitaru, Vlad Logigan 
și Cristina Briciu.Interpretarea a fost în limba 
română cu subtitrare în limba engleză pentru 
publicul internațional. Echipa ICR Praga a publi-
cat pe pagina Facebook a reprezentanței tra-
ducerea și explicarea unor expresii idiomatice 
în limba cehă cu scopul promovării limbii ro-
mâne.

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA
„Cântul I” din „Infern - Divina Comedie”,

de Ziua Internațională Dante

Maratonul liric dedicat Zilei Internaționale a Po-
eziei, care a demarat săptămâna trecută, s-a 
încheiat sâmbătă, 21 martie cu un material vi-
deo prezentat pe rețelele de socializare ale EU-
NIC Roma și ale Accademia di Romania in Roma 
(ARR). Poezii dedicate lui Dante Alighieri, scrise 
special pentru această ocazie de către 14 po-
eți europeni, recitate în limba țării de origine 
și subtitrate în limba italiană, au fost cuprin-
se într-un montaj video prezentat de Maria Ida 
Gaeta, secretar general al Comitetului Național 
pentru sărbătorirea a 700 de ani de la dispa-
riția poetului. România a fost reprezentată de 
poetul Octavian Soviany, care a recitat o poezie 
inspirată din Cântul al V-lea din „Infern”, tradusă 
de prof. Dan Cepraga. Ziua Dante (25 martie) 
asimilată în Italia cu o adevărată zi a culturii 
naționale și celebrată prin manifestări cultura-
le în întreaga Peninsulă, a fost sărbătorită și 
la ARR, printr-un material video prezentat pe 
canalul Youtube al instituției, care a cuprins re-
citarea „Cântului I” din „Infern”, în limba origina-
lă, de către Matei Stoenescu. Totodată, echipa 
ARR a promovat participarea peliculei „Mo”, în 
regia lui Radu Dragomir, la cea de-a XI-a ediție 
a Francofilm – Festivalul Filmului Francofon de 
la Roma.

ICR STOCKHOLM
„Navigând prezentul: Seria de discuții artistice”: 

„Dacă aş fi putut să o spun în cuvinte”

Dezbaterile româno-suedeze referitoare la arta 
vizuală contemporană, reunite în cadrul proiec-
tului „Navigând prezentul: Seria de discuții ar-
tistice”, au continuat live, miercuri, pe pagina de 
Facebook a ICR Stockholm, cu cel de-al doilea 
episod al seriei, invitata Sarei Rossling fiind ar-
tista Larisa Crunțeanu. Conversația a ilustrat și 
reflecțiile asupra structurii lumii artei vizuale și 
așteptările față de artiști, actuala scenă cul-
turală, post-pandemie și arta navigării acestui 
prezent. Larisa Crunțeanu este artist interdis-

ciplinar ce îmbină cercetarea cu speculația și 
divertismentul.

ICR TEL AVIV
Expoziția „Lost Time” a artistei Yael Yael 

Difuzarea în data de 22 martie, pe pagina oficia-
lă de Facebook a vernisajului online al expoziției 
„Lost Time” cu lucrări ale artistei Yael Yael (Yael 
Veksler). Expoziția este găzduită la sediul ICR 
Tel Aviv în perioada 16 martie – 30 aprilie 2021 și 
conține o serie de aproximativ 25 de tablouri de 
diferite dimensiuni, ulei și acrilic pe pânză, ce 
pot fi încadrate într-un stil pop art, multe fiind 
portrete sau auto portrete.

Seria „Pagini de istorie”: 
Centenarul Operei Naționale București 

Cel mai recent eveniment din seria „Pagini de 
istorie” a fost dedicat patrimoniului cultural și 
istoric al Operei Naționale București, la ceas 
aniversar când se sărbătoresc 100 de ani de la 
înființarea acesteia. Materialul video, în limba 
română cu subtitrare în limba ebraică, a fost 
transmis în premieră în data de 25 martie 2021, 
pe pagina oficială de Facebook a ICR Tel Aviv și 
pe canalul de Youtube. În cadrul evenimentului, 
au luat cuvântul prof. univ. dr. Carmen Stoianov, 
muzicolog, baritonul Ștefan Ignat, manager in-
terimar – director general al Operei Naționale 
București, și Dr. Stephan Poen, muzicolog și do-
cent în estetică vocală, aflat în dialog cu Cleo-
patra Lorințiu, director adjunct al ICR Tel Aviv.  
Evenimentul online a inclus și inserții despre 
Baletul Operei Naționale București susținute de 
Ileana Iliescu (fostă primă balerină a Operei Ro-
mâne) și Bojidar Petrov, evocând succesul re-
prezentațiilor, precum și imagini de arhivă  cu 
maestra de balet Floria Capsalli și criticul de 
muzică Mihai Canciovici.

ICR VARȘOVIA
Busola literară - Romanul „ Pereți subțiri ”  

Prezentarea bi-
lingvă a romanu-
lui „Pereți subțiri” 
face parte din 
seria dedicată li-
teraturii române 
Busola literara, 
un proiect - călă-
uză prin ateliere-
le creatoare ale 
scriitorilor români 
con temporan i 
încă nedesco-
periți de publicul 
polonez.  Au fost 
prezentate 17 po-
vești dintr-un bloc 
cu patru etaje din 
București, cu vieți 
care comunică 
prin pereții subțiri ai locuințelor într – o intimi-
tate foarte fluidă.  In romanul Anei Maria Sandu 
”destinele personajelor se intersectează, apar-
tamentele au propriile istorii, cuplurile își tră-
iesc sub ochii celorlalți ritualurile și descompu-
nerea”. Pe paginile ICR Varșovia din rețelele de 
socializare a fost rememorat momentul 2016, 
anul în care Ana Blandiana devenea la Gdańsk 
laureata Premiului „Poetul European al Libertă-
ții” pentru volumul de versuri „Patria mea A4”.

IRCCU VENEȚIA 
Ziua Internațională a Poeziei 

marcată în Italia

Poetul și publicistul Enzo Santese a transmis un 
mesaj și a lansat, prin IRCCU Veneția și revista 
Amicando Semper, o invitație în lumea virtuală 
a poeziei, către 10 poeți și traducători de poezie 
românească din Italia: Massimo Parolini, Anna 
Lombardo, Lucia Guidorizzi, Fabia Ghenzovich, 
Marta Celio, Maddalena Capalbi, Alessandro 
Cabianca, Ferruccio Brugnaro, Lorenzo Viscidi 
Bluer, Grigore Arbore. Tot sub semnul poeziei, 
IRCCU Veneția a semnalat evenimente dedicate 
Anului Dante în Italia și a marcat aniversarea 
Anei Blandiana. 
Totodată, în 25 martie, Institutul Român de Cul-
tură și Cercetare Umanistică de la Veneția a în-
ceput marcarea celor 1600 ani de la înființarea 
Veneției, loc de referință în patrimoniul cultu-
ral al umanității. Pe parcursul celor 365 de zile 
dedicate acestei aniversări, vor fi promovate 
imagini, mesaje și filme dedicate Serenissimei 
și artiștilor ale căror creații au fost marcate de 
acest oraș.

ICR VIENA
Omagiu Gheorghe Mocuța (1953-2017), prezentat de trupa 

AMIFRAN: recital online de poezie în limba franceză

Trupa de teatru 
licean francofon 
AMIFRAN (Asocia-
ția Română Pen-
tru Apărarea și 
Cultivarea Fran-
cofoniei din Arad) 
a adus un omagiu 
poetului, criticului 
literar și profeso-
rului arădean de 
limba franceză 
Gheorghe Mocu-
ța. Pe 20 martie 
a fost prezentat 
un material vi-
deo, constând în 
recitarea a opt 
poezii din volumul 
Voyage/Exil al au-
torului arădean. 
Traducerea în limba franceză a fost realizată 
de Linda Bastide și Gheorghe Mocuța. Materia-
lul video difuzat cu subtitrare în limba română 
este disponibil pe paginile de site și Facebook 
ale AMIFRAN și pe pagina de Facebook a ICR 
Viena. Proiectul a marcat Ziua Internațională a 
Francofoniei sărbătorită anual pe 20 martie și 
Ziua Internațională a Poeziei (21 martie). ICR Vie-
na este partener de comunicare al proiectului.  
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