
ICR BERLIN
Deschiderea fizică a expoziției 

LAST CHRISTMAS (of Ceaușescu), Anton Roland Laub

Perioada de vizi-
tare a expoziției 
LAST CHRISTMAS 
(of Ceaușescu), 
semnată Anton 
Roland Laub, des-
chisă inițial doar 
online, a fost pre-
lungită cu posi-
bilitatea vizitării 
fizice până la 31 
martie. Aflată în 
galeria ICR Ber-
lin, expoziția a 
putut fi admirată 
doar cu înscriere 
prealabilă și cu 
respectarea nor-
melor de igienă și 
distanțare socia-
lă. 

Podcast cu basme românești, 
în cadrul proiectului #Märchenstunde 

Basmul românesc tradus în limba germană 
este adus în prim-plan prin realizarea unei serii 
de materiale înregistrate, sub forma unor au-
dio-lecturi, în care sunt citite nouă basme ro-
mânești. În perioada 28 martie – 23 mai, ICR 
Berlin difuzează materialele sub formă de pod-
cast săptămânal în lectura lui Robert Schwartz,  
pe platforma Facebook precum și pe site-ul ICR 
Berlin. Basmele prezentate au fost culese de 
Petre Ispirescu, traduse de Mite Kremniz și apă-
rute în volumul „Rumanische Märchen” (Basme 
românești), Leipzig, 1882. 

Limba română, 
pe platforma Memrise 

Pentru cei interesați de învățarea limbii româ-
ne, ICR Berlin a pus la dispoziție un modul com-
plet de învățare a limbii române pe suportul 
Memrise, realizat de profesoara Daniela Duca. 
Aplicația poate fi accesată din site-ul www.icr.
ro/berlin sau poate fi descărcată pe telefon și 
folosită și în modul offline.

Lavinia Braniște, 
autor român tradus în germană

Cartea promo-
vată săptămâna 
aceasta în cadrul 
proiectului ,,Lesen 
Macht Laune – 
Rumänische Lite-
ratur in Deutscher 
Ü b e r s e t z u n g ” 
este ,,Null komma 
Irgndwas”, apar-
ținând scriitoarei 
Lavinia Braniște. 
De asemenea, ICR 
Berlin a continu-
at și promovarea 
poeziei românești 
traduse în limba 
germană, prin re-
alizarea unei serii 
de video-lecturi 
în interpretarea actorilor Anna Schumacher și 
Vlad Chiriac. Seria se derulează în perioada 25 
februarie – 7 aprilie, sub forma de serial bi-săp-
tămânal, miercurea și vinerea, pe pagina de 
Facebook, Instagram, Youtube și pe site-ul ICR 
Berlin.

ICR BRUXELLES
Proiect cultural marca ICR 
expus și în manual școlar

Alegerea expoziției de fotografie „Maramureș, 
țară veche, țară nouă”, realizată de Florin An-
dreescu, și a filmului „Două lozuri”, regizat de 
Paul Negoescu, parte a proiectul ICR Bruxelles 
„România, țară invitată de onoare la Ziua Euro-
pei”, pentru a fi prezentat la rubrica „Elemente 
de interculturalitate – Valori culturale românești 
în lume” – în manualul de Limba și Literatura 
Română pentru clasa a VIII-a ediția 2020, a fost 
semnalată online de echipa ICR Bruxelles. De 
asemenea, pe pagina Facebook a ICR Bruxelles 
au fost promovate următoarele evenimente din 
agenda culturală românească: mesajul  adre-
sat de Constantin Chiriac, director TNRS Sibiu, 
cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului (27 martie), 
conferința de promovare externă a Festivalului 
Internațional Enescu, albumul „Les Gardiens de 
la Valée” despre regiunea Maramureș și locui-
torii săi, realizat de fotograful belgian Baudoin 
Lotin, depunerea de către România împreună 
cu Republica Moldova a dosarului „Arta cămășii 
cu altiță - element de identitate culturală în Ro-
mânia și Republica Moldova” pentru înscrierea 
în patrimoniul cultural imaterial al umanității 
UNESCO, și o conferință din cadrul proiectului 
„Diplomația publică în dialoguri româno-fran-
ceze”.

ICR BUDAPESTA și Filiala SEGHEDIN
Expoziție de artă vizuală din colecția 

Institutului Cultural Român de la Budapesta

Levente Nagy, șef de catedră, Departamentul de 
filologie română, Facultatea de Științe Umanis-
te, Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, 
a invitat publicul, la 30 martie, pentru vizionarea 
expoziției de artă vizuală din colecția Institutu-
lui Cultural Român din Budapesta. Astfel, sălile 
Institutului găzduiesc de această dată pictură, 
grafică, sculptură și ceramică din depozitul său 
patrimonial de artă vizuală contemporană. În-

tr-un demers de celebrare a normalității vieții 
culturale și a interacțiunii dinamice cu iubitorii 
de cultură din Ungaria, cu ocazia ridicării re-
stricțiilor impuse de pandemiei, ICR Budapesta 
a deschis publicului o parte importantă a aces-
tui patrimoniu artistic.

Nichita Stănescu și teatrul, 
omagiați online 

Considerat de 
critica literară și 
de publicul larg 
drept unul dintre 
cei mai importanți 
poeți români, Ni-
chita Stănescu a 
fost promovat pe 
pagina Facebook 
a ICR Budapes-
ta, la 31 martie, 
cu ocazia zilei de 
naștere a per-
sonalității româ-
nești. A fost pu-
blicat și celebrul 
citat al lui Nichita 
Stănescu: „Știu de 
7 ori limba româ-
nă, sunt poliglot 
de limba română 
și știu de 20 de ori limba poezească și am ten-
dința de a o perfecționa, de a o face lucioasă, 
de a o face perfectă”. Despre Ziua Mondială a 
Teatrului, publicul a aflat tot de pe pagina Face-
book a ICR Budapesta că este aniversată în fie-
care an la 27 martie, după ce a fost instituită în 
1961, de către Institutul Internațional de Teatru, 
cea mai importantă organizație non-guverna-
mentală de profil, fondată, la inițiativa UNESCO, 
în 1948.

 
ICR ISTANBUL

Aranjament inedit la chitară clasică 
marca Tudor Anghelescu

Proiectul muzical „Călător prin Orient. Scurtă 
antologie de muzică românească și turcească”, 
susținut de chitaristul Tudor Anghelescu, a con-
tinuat în zilele de 28,  31 martie și 2 aprilie, pe 
pagina Facebook și contul Youtube al ICR Istan-
bul, cu piesele  românești și turcești „Hatırla, Ey 
Peri” (Aminește-ți, tu, zână), „Bun îi vinu’ ghiur-
ghiuliu”, „Olmasa mektubun” (De n-ar fi scrisoa-
rea ta). Melodiile au fost special înregistrate 
pentru ICR Istanbul, cu un aranjament inedit la 
chitară clasică.

Moștenirea istorică și culturală a turcilor și tătarilor 
din Dobrogea, explicată virtual

„Piese otomane – pipe, paftale, ceramică” a fost 
primul material de promovare dintr-o serie de 
teme prezente în cadrul Muzeului virtual al tur-
cilor și tătarilor din Dobroge, preluat la 2 aprilie, 
pe pagina Facebook a ICR Istanbul. Proiectul cu 
caracter multicultural de promovare a acestui 
muzeu virtual se desfășoară în colaborare cu 
Departamentul pentru Relații Interetnice din 
cadrul Guvernul României. Inițiat în anul 2019, 
de către Departamentul pentru Relații Interet-
nice și Institutul pentru Studierea Problemelor 
Minorităților Naționale, muzeul virtual al celor 
două comunități are drept scop valorifica moș-
tenirea istorică și culturală a turcilor și tătarilor 
din Dobrogea.

ICR LISABONA
Concert al trupei românești Orkid transmis live, 

de Sărbătoarea Francofoniei în Portugalia

La prezenta ediție a Sărbătorii Francofoniei în 
Portugalia, care s-a desfășurat în format on-
line pe site-ul www.festadafrancofonia.com și 
pe conturile de Facebook și Instagram asocia-
te, a fost difuzat, la data de 27 martie, un con-
cert live al trupei de rock progresiv Orkid (Vlad 
Ilicevici: chitare, synthuri, voce, ukulele; Radu 
Pop: percuție, synthuri, chitară; George Frătica: 
bass). Concertul a fost preluat și pe platforme-
le de socializare ale ICR Lisabona. Tot în cadrul 
acestei sărbători, România participă și la reali-
zarea unui grafitti în Lisabona, inspirat din va-
lorile francofoniei, de către reputatul grapher 
franco-portughez Styler. 
 

Volumele „Arta în România din preistorie 
în contemporaneitate“, aduse în atenția publicului 

Programul online „Actualități culturale româ-
nești“ a continuat pe platformele de socializa-
re ale ICR Lisabona cu promovarea volumelor 
„Arta în România din preistorie în contempora-

neitate“, editate în condiții grafice excelente de 
Academia Română la 50 de ani de la publicarea 
ultimului tratat de istoria artei din România la 
Editura Meridiane. Volumele au fost prezenta-
te printr-un material video realizat de ICR Li-
sabona în colaborare cu Acad. Marius Porumb, 
unul dintre coordonatori, și Prof. Dr. Arh. Sorin 
Vasilescu, autorul secțiunii dedicate arhitecturii 
românești din epoca modernă.

ICR LONDRA
Pianistul Mihai Ritivoiu și violoncelista Yoanna Prodanova, 

în Seria Enescu

Un concert susținut de pianistul Mihai Ritivoiu și 
violoncelista Yoanna Prodanova a fost organizat 
la 1 aprilie, în cadrul Seriei Enescu, lansată de 
ICR Londra în 2007. În program au fost incluse 
lucrări de R. Schumann, V. Gheorghiu, G. George 
Enescu și B. Britten. Concertul a fost înregistrat 
la ICR Londra în 25 martie și prezentat pe cana-
lele online ale reprezentanței. 

Unpack de Cătălina Florescu: 
momente din istoria României, într-un one-woman show

Documentarea relației personajului principal 
cu tatăl, suprapusă unor momente importante 
din istoria recentă a României precum câștiga-
rea Cupei Campionilor de către Steaua în 1986, 
Revoluția din 1989 și democratizarea României, 
fac parte din Unpack, spectacolul autobiografic 
într-un singur act, semnat de Cătălina Florescu, 
care a fost difuzat de ICR Londra pe canalele 
online. Piesa o are în distribuție pe Maria Alexe, 
este regizată de Leo Băcica și a fost înregistra-
tă pe scena teatrală de la sediul ICR Londra. 

Anamaria Marinca în dialog cu Octavian Saiu, 
de Ziua Mondială a Teatrului 

O ediție specială a seriei de întâlniri „Anotim-
purile dialogului despre teatru” organizată de 
Teatrelli a fost preluată online de ICR Londra la 
27 martie, iar la 30 martie echipa ICR Londra a 
transmis live, pe pagina Facebook, conferința 
de presă organizată de Festivalul Enescu pentru 
a prezenta presei de limba engleză programul 
ediției din 2021. De asemenea, a fost promovată 
difuzarea documentarului „colectiv” la postul de 
televiziune BBC Four, la 29 martie, și lansarea 
în Marea Britanie a filmului „Malmkrog” regizat 
de Cristi Puiu, în cinematografe virtuale și pe 
platformele video-on-demand.  

ICR MADRID
Patru episoade din celebra serie „Autobahn” 

de Neil LaBute, tradusă în limba spaniolă

Spectacolul de teatru „Autobahn” de Neil La-
Bute, o producție a Teatrului Național „Radu 
Stanca” din Sibiu, a fost prezentat de Institutul 
Cultural Român de la Madrid, subtitrat în limba 
spaniolă, în mediul online, în perioada 27 mar-
tie – 3 aprilie 2021, cu ocazia Zilei Mondiale a 
Teatrului. „Autobahn” de Neil LaBute, regizat de 
Andrei și Andreea Grosu, este un nou concept 
de spectacol-film, care propune o serie de șap-
te episoade de sine stătătoare, legate de un 
spațiu comun – o mașină – care „găzduiește” 
poveștile personajelor, un tablou aproape co-
regrafic al propriilor noastre existențe. Din cele 
șapte episoade ale spectacolului, ICR Madrid a 
difuzat patru, în fiecare zi a săptămânii, pe pa-
gina de Facebook.

Biblioteca ICR MADRID: 
„Portretul lui M“ de Matei Călinescu

Un portret bio-
grafic făcut de 
către autor fiului 
său, care a suferit 
de o formă rară 
de autism, com-
plicată de crize 
de epilepsie, volu-
mul „Portretul lui 
M “ de Matei Căli-
nescu a fost pre-
zentat săptămâ-
na aceasta de ICR 
Madrid, în marja 
Zilei Internaționa-
le de Conștienti-
zare a Autismului. 
De asemenea, în 
cadrul unui alt 
program de pro-
movare a culturii 
românești pe pagina Facebook a ICR Madrid au 
fost semnalate împlinirea a 75 de ani de la în-
ființarea Operei Naționale din Timișoara și Cen-
tenarul Operei Naționale București. Totodată, a 
fost semnalat online și apariția în prestigioa-
sa revistă spaniolă de muzică Ritmo un articol 
special dedicat maestrului Sergiu Celebidache, 
la aniversarea a 25 de ani de la dispariția ma-
relui dirijor român.

ICR NEW YORK
Scriitoarea Magda Cârneci, 

despre noua sa carte americană
 

În anticiparea apariției în limba engleză a ro-
manului experimental FEM, primul său volum de 
proză publicat în Statele Unite, la Editura Deep 
Vellum din Dallas, scriitoarea Magda Cârneci a 
avut o prezență publică online în SUA. Conside-
rată unul dintre membrii proeminenți ai gene-
rației optzeci, Magda Cârneci a discutat despre 
literatura sa și subiectele care o incită, precum 
și despre tranziția de la poezie la roman, îm-
preună cu Sean Cotter, traducătorul cărții, ca 
invitată a jurnalistului Andrew Singer, redacto-
rul șef al Trafika Europe Radio din New York. 
Podcastul a fost difuzat, duminică, 28 martie, pe 
platforma postului american și pe social media 
ICR New York. 

Renașterea ciclică a naturii 
în Munții Stâncoși și Munții Carpați

Episodul din această săptămână al „Geografiilor 
tradiției”, un program online ce pune în oglindă 
tradițiile și obiceiurile românești și cele ameri-
cane, cu accent pe punctele lor de întâlnire, a 
prezentat marți, 30 martie, obiceiurile cu care 
este întâmpinată venirea primăverii pe ambele 
maluri ale Atlanticului. Materialul video a pus în 
evidență acele ritualuri și rituri ce marchează, 
în Munții Stâncoși ca și în Carpați, bucuria și re-
cunoștința pentru renașterea ciclică a naturii și 
promisiunile benefice pe care le aduce, de fie-
care dată, această reînnorie plină de simbolism. 
Textul episodului este semnat de Ciprian Voicilă, 
iar textul suplimentar, de Geanina Simion. Serie 
dezvoltată în parteneriat cu Muzeul Național al 
Țăranului Român din București și Muzeul Etno-
grafic al Transilvaniei din Cluj-Napoca.

ARTissimo, fortissimo, primaverissimo

Recitalul săp-
tămânii la „Se-
ratele Enescu”, 
una dintre seri-
ile permanente 
care formează 
programul online 
al ICR New York, 
a fost oferit de 
duo-ul ARTissimo, 
format din chita-
ristele Ana-Maria 
Bibescu și Raisa 
Mihai, o nimeri-
tă ilustrație mu-
zicală, plină de 
apomb și energie 
tinerească, a iz-
bucnirilor de sevă 
și culoare ale pri-
măverii de dinco-
lo de ecrane și conexiuni virtuale, cuprinzând 
lucrări de De Falla, Satie și Rossini, alături de 
compozitorul român Cătălin Ștefănescu Pă-
trașcu. Evenimentul, difuzat joi, 1 aprilie, a fost 
organizat în colaborare cu Asociația Culturală 
Isvor și Universitatea Națională de Muzică Bu-
curești și preluat de Radio România Muzical. 
Foto și videografie de Florin Ghenade și Irinel 
Cîrlănaru. Înregistrare sonoră de Andrei Barbu 
și Bogdan Vuluță.

Lea Rasovszky, 
despre formele și locurile creativității

Cea de-a treia 
protagonistă a 
„Conversațiilor de 
atelier”, noua se-
rie dedicată ar-
telor vizuale care, 
ca parte a pro-
gramului „Vinerea 
artelor”, oferă un 
acces intim în la-
boratorul de cre-
ație al unor artiști 
români în plină 
afirmare, a fost 
vineri, 2 aprilie, 
Lea Rasovszky, o 
tânără artistă cu 
o activitate pro-
lifică și diversă, 
care abordea-
ză cu abilitate și 
umor, adesea negru, mai multe medii de expre-
sie, chestionând în lucrările sale sensul curent 
al lucrurilor, și pentru care propriul studio în-
seamnă libertate și autenticitate, atât ca spațiu 
de creație, cât și ca loc unde poate fi mereu ea 
însăși. 

Nouă lucrare video, 
la UN/MUTE-10002 

Artistul român Alex Mirutziu și coechipiera sa 
new-yorkeză, Sydney Shavers, au prezentat vi-
neri, 2 aprilie, o nouă lucrare video, prin care 
investighează conotațiile noțiunii de exonerare, 
de la cele dobândite de-a lungul istoriei artei, 
până la cele din mediul digital. Un eveniment 
din seria participării în cadrul 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. 

ICR PARIS
Operele inedite ale lui Mircea Cantor, 

în atenția publicului francez

Ecourile pozitive 
în media, întreți-
nute și de publi-
cările online ale 
artistului Mircea 
Cantor și ale Gale-
riei Dilecta, gazda 
expoziției “Nulla 
dies sine linea”, au 
fost semnalate 
pe pagina Face-
book a ICR Paris. 
Și dedicarea unui 
capitol scriitorului 
Vasile Alecsandri 
de către Festivalul 
Résonance, de-
rulat online zilele 
acestea în Fran-
ța, marcând aniversarea bicentenarului naște-
rii sale prin partenariatul cu Muzeul Literaturii 
Române din Iași, a fost distribuită pe rețelele 
de socializare. ICR Paris a anunțat întâlnirea cu 
Ana Blandiana, un eveniment semnalat de ICR, 
„Întâlnire cu poetul preferat”, apariția la Paris a 
romanul Alinei Nelega, „Comme si de rien n’éta-
it”, editura Des Femmes, și anularea ediției de 
anul acesta a salonului de carte de la Paris. 

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA
Matei Vișniec, conferință TNB tradusă în italiană

Prima dintre conferințele Teatrului Național din 
București alese și subtitrate pentru publicul 
italian a fost publicată online sâmbătă, 27 mar-
tie, de Accademia di Romania in Roma și Tea-

trul Național București, cu ocazia Zilei Mondiale 
a Teatrului. Este vorba de intevenția lui Matei 
Vișniec despre „Teatru și jurnalism. Influențe 
reciproce”. Accademia di Romania in Roma a 
selectat un număr de cinci conferințe pe care 
le va propune publicului din Italia în limba ori-
ginală și cu subtitrare, în următoarele luni. Ur-
mătoarele conferințe vor fi cele susținute de 
Gigi Căciuleanu, Ioan Aurel Pop, Andrei Pleșu și 
Bogdan Aurescu.  

Ateliere online, în preambului reeditării 
volumului „Omulețul roșu” de Doina Ruști

Întâlnirea scriitoarei Doina Ruști cu studenții 
Universități La Sapiența din Roma a fost pro-
movată marți, 30 martie, pe pagina Facebook 
a ARR. La întâlnire, alături de scriitoare, au par-
ticipat Prof. Angela Tarantino (Universitatea La 
Sapienza din Roma), Prof. Nicoleta Neșu (Uni-
versitatea La Sapienza din Roma) și Prof. Rober-
to Melo (Universitatea din Torino). Evenimentul, 
promovat de Accademia di Romania in Roma, 
s-a desfășurat sub forma unui atelier cu tema 
„Come scrivere una buona storia” în jurul volu-
mului „Omulețul roșu” de Doina Ruști – volum 
ce urmează să fie publicat în luna aprilie a.c. 
de editura Sandro Teti din Roma în traducerea 
Prof. Roberto Melo.

ICR STOCKHOLM
Programul ediției 2021 a Festivalului Enescu, 

preluat pentru publicul suedez 

Conferința de presă, în limba engleză, despre 
Festivalul Internațional „George Enescu”, ediția 
din 2021, a fost preluată pe pagina Facebook a 
ICR Stockholm. Festivalul Enescu este progra-
mat să aibă loc între 28 august și 26 septem-
brie, cu un program artistic susținut de 4.700 
de artiști străini și români, pe o durată de pa-
tru săptămâni. De asemenea, la 31 martie, ICR 
 Stockholm a distribuit pe canalele online un 
spectacol de teatru transmis în cadrul proiec-
tului Hektomeron. Episodul a fost regizat de re-
gizorul norvegian Håkon Thorstensen Nielsen, 
iar din distribuție a făcut parte actorul Angel 
Rababoc de la Teatrul „Marin Sorescu” din Cra-
iova. Hektomeron, care a pornit de la celebrul 
„Decameron” scris de Boccaccio acum mai bine 
de 650 de ani, cuprinde 100 de povești, iar fieca-
re poveste este transformată într-un spectacol 
de maximum 14 minute. 

ICR TEL AVIV
Despre Mircea Crișan și amintiri din istoria scenei 

românești, la „Portret de autor” 

Cel mai recent eveniment din seria „Portret de 
autor” i-a fost dedicat scriitorului și umoristu-
lui israelian de origine română Alexandru Andy, 
aflat în dialog cu Cleopatra Lorințiu, director 
adjunct al ICR Tel Aviv. Unul dintre cei mai pro-
lifici autori de schițe umoristice pentru teatru 
și televiziune, împreună cu celebrul Mircea Cri-
șan, Alexandru Andy a purtat spectatorii într-un 
periplu artistic prin activitatea sa în teatrul ro-
mânesc și televiziunea israeliană pentru copii. 
Materialul video, transmis în data de 1 aprilie pe 
Facebook și Youtube, a inclus lecturi de proză, 
precum și intervenții din partea jurnalistei is-
raeliene Dana Kessler și a actorilor români Ho-
rațiu Mălăele și Florin Piersic, acesta din urmă 
primind recent o diplomă de apreciere din par-
tea Președintelui Israelului, Reuven Rivlin, pen-
tru contribuția sa la dezvoltarea relațiilor bila-
terale culturale între România și Israel.  

ICR VARȘOVIA
Alina Șerban, prelegere la 

Universitatea de Arte Frumoase din Poznań

Curatoarea și istoricul de artă Alina Șerban a 
susținut în Polonia o prelegere și ateliere în for-
mulă online, în perioada 30-31 martie, la invitația 
și în organizarea Facultății de Educație Artistică 
și Curatoriat a Universității de Artă „Magdalena 
Abakanowicz” din Poznań și Institutului Cultural 
Român de la Varșovia. Comunicările propuse 
de Alina Șerban au urmărit discutarea rolului 
pe care cercetarea o are în câmpul curatori-
al, modul în care diferitele forme de arhivare, 
investigare a istoriei recente afectează felul în 
care traducem, înregistrăm și relaționăm cu 
diferitele experiențe ale localității, mai exact 
modul în care expoziția ca spațiu de cercetare 
angajează noi abordări în nararea și interpre-
tarea istoriei artistice recente în spațiul româ-
nesc și est-european. 

Marius Chivu, la „Busola literară”

Acul „Busolei li-
terare” indică în 
săptămâna 1-7 
aprilie „Sfârșitul 
de sezon” închi-
puit de Marius 
Chivu. Volumul 
de povestiri, pu-
blicat de Editura 
Polirom în 2014, 
se află în cen-
trul atenției ICR 
Varșovia și este 
prezentat într-un 
material bilingv, 
polono-român, 
însoțit de portre-
tul autorului, pe 
site-ul Institutului 
și prin intermediul 
rețelelor de socializare. Publicul polonez poate 
lectura integral, în premieră, una dintre cele 11 
povestiri din volum, purtând titlul Prin ușile larg 
deschise, în traducerea Olgăi Bartosiewicz-Ni-
kolaev. Elocvente ilustrări ale sensibilității con-

temporane, povestirile cu final tare din Sfârșit 
de sezon au fost nominalizate la Premiul Ga-
lei Industriei de Carte din România, ediția 2015, 
secțiunea „Cea mai bună carte a anului”, Pre-
miul Național de Proză Ziarul de Iași și Premiul 
Radio România Cultural, ediția 2015, secțiunea 
„Cartea de proză a anului”. 

IRCCU VENEȚIA
Picturi ale cinci artiști români, 

la 91 de ani de la înființarea IRCCU Veneția

Cinci lucrări de artă din colecția proprie și un 
mesaj adresat venețienilor cu prilejul anului 
Veneția 1600 au fost publicate pe internet, la 
data de 2 aprilie 2021, cu ocazia marcării a 91 de 
ani de axistență a Institutului Român de Cultură 
și Cercetare Umanistică de la Veneția. Picturi 
de Maria Constantinescu, Felicia Ionescu, Mar-
cel Lupșe, Sorin Scurtulescu și Viorel Toma au 
ilustrat creativitatea artiștilor români care au 
creat și au expus la Veneția de-a lungul anilor.

ICR VIENA
Ana Blandiana, la întâlnirea cu studenții UNATC, 

alături de ICR

Înregistrarea „Întâlnire cu poetul preferat”, or-
ganizată de UNATC I. L. Caragiale în parteneriat 
cu ICR, marcând  aniversarea scriitoarei Ana 
Blandiana, a fost difuzată online de ICR Viena, 
alături de promovarea expoziției „Nichita Stă-
nescu - frumos ca umbra unei idei” a Muzeului 
Național al Literaturii Române, eveniment care 
a marcat data la care poetul ar fi împlinit 88 de 
ani (31 martie). ICR Viena a preluat pe pagina 
Facebook și conferința de prezentare a progra-
mului ediției aniversare de 25 de ani a Festiva-
lului Internațional George Enescu.
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