
DIRECȚIA PROGRAME INTERNE
Ansamblul Violoncellissimo a încheiat proiectul

 „Muzică românească – repere online“ 

Seria „Muzică românească – repere online“ 
s-a încheiat cu „Suita folclorică românească“, 
în interpretarea ansamblului Violoncellissimo, 
condus de Marin Cazacu. Aranjamentul  pentru 
opt violoncele a fost realizat de Radu Sinaci. 
Materialul video a fost preluat și în rețeaua 
 reprezentanțelor ICR din străinătate. 

Filmele „Atunci i-am condamnat pe toți la moarte” 
și „Lişca”, la Cineliteratura 

Programul „Cineliteratura”, desfășurat, timp de 
de zece săptămâni, în Grădina Muzeului  Național 
al Literaturii Române din București, a continu-
at, în parteneriat cu ICR, prin proiecția  filmelor 
„Atunci i-am condamnat pe toți la moarte” 
(1972), regia Sergiu Nicolaescu, în data de 6 oc-
tombrie, și „Lişca” (1983), regia Ioan Cărmăzan, 
în data de 7 octombrie.

DIRECȚIA PROGRAME ÎN REPREZENTANȚE
Tineri muzicieni români, în turneu european online

„ConnectArts – 
Perspective: Eu-
ropean Tour. On-
line”, campania 
de promovare a 
tinerilor muzicieni 
români inițiată 
de Asociația Cul-
turală ISVOR, în 
parteneriat cu 
Institutul  Cultural 
Român, a con-
tinuat în această 
săptămână cu 
prezentarea în 
reprezentanțele 
ICR de la Ber-
lin, Budapesta, 
Londra, Madrid, 
Praga, Roma, 
Stockholm și Viena a trei înregistrări video. În 
materialele prezentate au interpretat Ștefan 
Stoianovici Trio – compus din Ștefan Stoianovici 
(pian), Alexandru Marin (chitară bas) și Gabriel 
Matei (tobe) -, duoul Raluca Stratulat (vioară) 
– Andreea Țimiraș (violoncel) și duoul Rebeka 
Pethő (flaut) – Csaba Pethő Csaba (chitară).

ICR BERLIN
Poeme de Daniela Crăsnaru și Mircea Dinescu, 

la „#lyrikRegal”

Actrița Anna Schumacher a recitat poemul 
„Der letzte Tag von Pompeji“ (în original „Ulti-
ma zi la Pompei“), semnat de Daniela Crăsnaru, 
 traducere în limba germană de Peter Motzan, 
într-un material video realizat de ICR Berlin, 
prezentat pe pagina de Facebook în data de 
5 octombrie, în seria „#lyrikRegal – antologie 
 digitală de poezie românească“.  Totodată, ac-
torul Vlad Chiriac a citit un poem de Mircea 
Dinescu, tradus în limba germană de Werner 
Söllner, cu titlul ,,Ohne Ansprüche“. De aseme-
nea, ICR Berlin a promovat publicația semestri-
ală „Caiete Germano-Române”. 

ICR BRUXELLES
Poetul Mihail Vakulovski, alături de alți 

patru autori străini, la TRANSPOESIE 

Mihail Vakulovski, originar din Republica Mol-
dova, a participat miercuri, 7 octombrie, la 
cea de-a treia întâlnire din cadrul Festivalului 
TRANSPOESIE, „TAKING THE STAGE”, alături de 
alți patru poeți din Insulele Feroe, Portugalia, 
Spania și Ungaria. Cei cinci poeți si-au prezentat 
opera în limba maternă, cu traducere în limba 
engleză. ICR Bruxelles a susținut participarea 
poetului Mihail Vakulovski, care a scris opt cărți 
de poezie, o piesă de teatru, un roman, două es-
euri literare, două cărți de interviu și o carte de 
istorie despre Holocaustul din România. Eveni-
mentul a avut loc la sediul Institutului Cultural 
Ungar, filmat și transmis în direct pe rețelele 
de socializare. De asemenea, reprezentanța de 
la Bruxelles a promovat emisiunea de mărci 
poștale „Cameleoni” și expoziția „Surprinzătorul 
Dali” / „Unexpected Dali”, prezentată la Muzeul 
Județean Buzău, și a anunțat o întâlnire în ve-
derea unui perteneriat cu Centre de la Gravure 
et de l’Image imprimée din La Louvière.

ICR BUDAPESTA
Artiști români, la expoziția internațională 

„Design Without Borders” 

Radu Abraham, Study/o – Katia Bagosi și An-
drei Revnic, Ágnes Lukács, Ioana Ardelean, Ana 
Marchetaru și Delta Craft Project sunt design-
erii care vor reprezenta România la „Design 
Without Borders”. Evenimentul în cadrul căruia 
expun lucrări peste 140 de designeri, creatori 
de bijuterii și artiști vizuali din 13 țări, începe 
vineri, 9 octombrie, la Muzeul Kiscelli din Bu-
dapesta. Expoziția, la care ICR Budapesta este 
partener, va fi deschisă până la 15 noiembrie. 
De asemenea, reprezentanța de la Budapesta 
a marcat, prin postări pe rețelele de socializare, 
Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic, Ziua 
Mondială a Arhitecturii și 190 de ani de la moar-
tea memorialistului român Dinicu Golescu. La 
8 octombrie 2009, Herta Müller, scriitoare și 
traducătoare germană originară din România, 
primea Premiul Nobel pentru literatură, eveni-
ment care a fost reamintit pe pagina de Face-
book a reprezentanței.

ICR CHIȘINĂU
Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 

personalitate care a marcat istoria Basarabiei 
 
Expoziția „Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821) 
– un ierarh orto-
dox apărător al 
culturii și limbii 
române”, organi-
zată de Institutul 
Cultural Român 
„Mihai Emines-
cu” la Chișinău în 
anul 2013, a fost 
 prezentată în me-
diul online  vineri, 
9 octombrie. Cele 
opt bannere care 
compun expoziția 
prezintă imag-
ini, manuscrise 
și texte despre 
viața și  opera mi-
tropolitului Gavriil 
Bănulescu-Bodo-
ni, care s-a înscris, prin dimensiunea faptelor 
sale culturale, în pleiada marilor cărturari-te-
ologi români care au marcat istoria sud-estu-
lui european pe parcursul întregului Ev Mediu 
şi al epocii premoderne. Este unul din cei mai 
valoroşi reprezentanţi ai istoriei Basarabiei în 
secolul al XIX-lea, întemeietorul mai multor in-
stituţii cultural-spirituale, care au stimulat și 
susținut ulterior întreaga dezvoltare istorică a 
acestei zone. 

ICR ISTANBUL 
Bogdan Munteanu a povestit, pentru publicul turc, 

cum a devenit scriitor 

De profesie inginer și cu job în domeniul IT, scri-
itorul Bogdan Munteanu a început să scrie la 
30 de ani, într-o vacanță la Sighișoara, în timp 
ce citea romanul „Orbire“ de Elias Canetti: „am 
simțit că vreau să scriu, am plecat în primul bar 
pentru că nu aveam foaie și pix, i-am cerut chel-
neriței ustensilele și am scris doua-trei pagini; 
m-am simtit foarte bine, drept pentru care am 
continuat“. Autor a trei volume, a participat la 
Târgul Internațional de Carte de la Istanbul, în 
2018, cu această ocazie fiindu-i  traduse în lim-
ba turcă două povestiri.  Mărturisirea lui Bog-
dan Munteanu a fost publicată în episodul din 
5 octombrie, în cadrul seriei „Kaymak literar, 
cu scriitori români contemporani“, derulată de 
ICR Istanbul, episod în care scriitorul a citit un 
fragment din povestirea „Feri baci“ (traducere: 
Amira Syoufi).

Întâlnire cu Filip Florian, în seria 
„Kaymak literar, cu scriitori români contemporani“ 

Filip Florian a citit un fragment din romanul său 
de debut „Degete mici“ (traducere: Leila Ünal), 
în cadrul proiectului „Kaymak literar, cu scriitori 
români contemporani“, derulat de ICR Istanbul. 
„O bucurie a scrisului cum am avut în acei  cinci 
ani (…) rar am mai găsit. Cred că este un dar al 
primului roman, al romanului de debut“, a măr-
turisit scriitorul în partea introductivă a materi-
alului video, prezentat de ICR Istanbul pe pagina 
de Facebook la data de 7 octombrie. Autorul a 
mai vorbit și despre „magia  Balcanilor“, dar și 
despre problema sa personală cu regimul co-
munist. De asemenea, ICR Istanbul a distribuit 
pe pagina de Facebook postarea Arhivelor 
 Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe 
despre aromânii Yanaki și Milton Manakia, pi-
onierii cinematografiei din Balcani, precum și 
o postare dedicată Zilei Internaționale a Edu-
cației.

ICR LONDRA
Șapte episoade despre mari personalități românești, 

prezentate internațional 

  
„Who is Romania”, o serie de filme destinate 
platformelor social-media, cu scopul de a pro-
mova România într-o manieră inovatoare și 
pentru a face cunoscute publicului  internațional 
 personalități românești cu destine remar-
cabile, a fost lansată de ICR Londra. Scrisă și 
prezentată de Tessa Dunlop, doctor în istorie și 
 personalitate media britanică, „Who is Roma-
nia” este o producție video compusă din șapte 
episoade care prezintă personalități cultur-
ale care au influențat istoria României. Primul 
 episod, difuzat la 9 octombrie, l-a prezentat 
pe Ștefan cel Mare – Domn al Moldovei, ctitor 
al mănăstirilor pictate, înscrise în patrimoniul 
UNESCO. În  cadrul proiectului vor mai fi evo-
cați: Regina Maria a României, George Enescu, 
Nicolae Grigorescu, Constantin Brâncuși, Mihail 
Sebastian, Liviu Ciulei. Seria de filme de pro-
movare este produsă de Storytailors, casă de 
producție internațională.

Recital al pianistei Kira Frolu pentru publicul britanic 

Tânăra pianistă Kira Frolu, care studiază la 
 Royal Academy of Music din Londra, a susținut 
miercuri, 7 octombrie, un concert la sediul ICR 
Londra. Recitalul a fost înregistrat în Sala Enes-
cu și a fost difuzat pe rețelele de socializare 
ale reprezentanței. Programul a inclus Claude 
Debussy – Estampes  L100  -  „Une soiree dans 
le Grenade“ și Frederich Chopin – Studiul pentru 
pian Op.10, nr. 3. 

ICR MADRID 
Filmul românesc rulează 16 zile 

la celebra FilmoTeca de Catalunya

Festivalul de Film Românesc a ajuns la Barcelo-
na. Cea de-a zecea ediție s-a deschis miercuri, 
7 octombrie, cu proiecția filmului „Parking”, re-
gizat de Tudor Giurgiu, în prezența criticului 
de film Esteve Riambau, la FilmoTeca de Cata-
lunya. Programul include o selecție de filme 
românești recente, cu șase propuneri tematice 
diferite, care fac cunoscut publicului spaniol 
unele dintre noutățile genului din România. În 
cadrul Festivalului, desfășurat la FilmoTeca de 
Catalunya din Barcelona, sunt prezentate, în 
perioada 9-22 octombrie, ultimele producții ale 
regizorilor Corneliu Porumboiu („La Gomera“) și 
Ivana Mladenović („Ivana cea groaznică“), două 
din creațiile noului proiect cultural al regizoru-
lui Florin Șerban, trilogia „Dragoste” („Dragoste1. 
Câine”, respectiv „Dragoste 2. America”), pre-
cum și lungmetrajul de debut al regizorului 
Hadrian Marcu („Un om la locului lui”). Festivalul 
este organizat de ICR Madrid și FilmoTeca de 
Catalunya, sub auspiciile Ambasadei României 
în Regatul Spaniei.

Lungmetrajul „Ivana cea groaznică”, la ediția din Valencia 
a Festivalului de Film Românesc 

O selecție de filme românești recente, care au 
făcut parte din programarea celei de-a zecea 
ediții a Festivalului de Film Românesc de la Ma-
drid, este programată, în perioada 25 septem-
brie – 20 octombrie, în cadrul Festivalului de 
Film Românesc de la Valencia. Miercuri, 7 oc-
tombrie, în cadrul celei de-a V-a ediții a Fes-
tivalului, a fost proiectat lungmetrajul „Ivana 
cea groaznică”, regizat de Ivana Mladenović. 
De asemenea, reprezentanța ICR din Spania a 
mulțumit, printr-o postare pe pagina de Face-
book, cu ocazia Zilei Mondială a Educației, tutu-
ror profesorilor de limba română și coordona-
torilor programului Limba, cultura și civilizația 
română pentru promovarea studiului și disem-
inării limbii române în Spania și a distribuit un 
interviu cu artista Elena Urucatu, prezentat de 
Radio România Internațional.

ICR NEW YORK 
Reformator al societății românești, Mihail Kogălniceanu, 

„povestit” publicului american

Programul online 
„Istoria României 
într-un obiect” 
a continuat luni, 
5 octombrie, cu 
al treilea epi-
sod realizat de 
ICR New York în 
 parteneriat cu 
Muzeul de Isto-
rie a Moldovei, 
care a adus în 
atenția publicului 
american detalii 
din viața lui Mi-
hail Kogălniceanu, 
mare reforma-
tor al societății 
românești, con-
siderat unul din-
tre întemeietorii 
României moderne. Textul prezentării a fost 
elaborat de Mihaela-Petronela Tudose, istoric și 
curator, prezentarea video i-a aparținut istoric-
ului Ioan Iațcu, iar videoclipul a fost realizat de 
Mihai Neagu.

Voci feminine românești, în America de Nord  

Şaisprezece scriitoare româno-americane și 
româno-canadiene sunt promovate în spațiul 
public american printr-o serie de evenimente 
virtuale originale și exclusive, create de reprez-
entanța Institutului Cultural Român la New York, 
constând în 16 lecturi de proză, poezie, teat-
ru și alte tipuri de producții literare. Proiectul 
„Voci feminine românești în America de Nord” / 
„Romanian Women Voices in North America” a 
debutat marți, 6 octombrie cu Cristina A. Bejan 
(poezie) și Alta Ifland (eseu). Proiectul, derulat 
împreună cu Bucharest Inside the Beltway, or-
ganizație româno-americană de promovare a 
literaturii, din Denver, Colorado, se desfășoară 
în perioada 6 octombrie – 24 noiembrie, pe 
platformele online ale ICR New York.   

Profesorul Valentin Naumescu, 
despre transformările lumii contemporane 

Programul „Conferințele «Leon Feraru» Online“ 
a continut miercuri, 7 octombrie, cu un dialog 
despre statutul curent și perspectivele relației 
transatlantice în noul context internațional, ală-
turi de Valentin Naumescu, profesor universitar 

și diplomat, unul dintre cei mai influenți  analiști 
români din domeniul relațiilor internaționale. 
Discuția, transmisă pe rețelele de socializare 
ale ICR New York s-a centrat pe oportunitățile și 
pericolele ivite într-o lume aflată în plin proces 
de transformare, provocările la adresa ordinii 
mondiale, diferențele de abordare ale acestora 
pe cele două maluri ale Atlanticului.  

 „Vibrate! Festival“ în programul 
„Seratelor Enescu“ de la New York    

Programul „Seratele Enescu” a inclus joi, 8 oc-
tombrie, difuzarea primului dintre cele două 
concerte prezentate în cadrul parteneriatu-
lui dintre ICR New York și „Vibrate! Festival“, un 
eveniment desfășurat anul acesta online și 
în spații fizice din Brașov, Turda și București, 
în perioada 20 septembrie - 27 octombrie. Un 
ansamblu cameral de excepție format din flau-
tistul Ion Bogdan Ștefănescu, violonistul Vlad 
Maistorovici (fondator al Festivalului), violon-
celistul Ștefan Cazacu și pianista Diana Ionescu 
(co-fondatoarea Vibrate!) a interpretat com-
poziții de Robert Schumann, Erich Wolfgang 
Korngold și Ludwig van Beethoven.

New York-ul sub asaltul pandemiei, dezvăluit de fotograful 
româno-american Johnny Văcar  

Expoziția online 
de fotografie cu 
titlul „New York-
ul merge la cul-
care”, semnată 
de fotograful 
româno-ameri-
can Johnny Văcar 
a fost prezentată 
vineri, 9 octom-
brie, în cadrul 
programului de 
arte vizuale al ICR 
New York. Foto-
grafiile realizate 
de acesta ex-
plorează efectele 
pandemiei asu-
pra uneia dintre 
cele mai afectate 
metropole de 
pe mapamond, insistând asupra schimbărilor 
la nivelul peisajului urban și al relațiilor dintre 
marele oraș și locuitorii săi.
 

Lansarea „colectiv” în SUA, anunțată în „Variety”

Succesul de la Festivalul Sundance al filmului 
„colectiv”, de Alexander Nanau, a cărui partici-
parea a fost sprijinită și de ICR New York, răsună 
încă în America de Nord. Celebra publicație „Va-
riety” a anunțat la data de 6 octombrie punerea 
în circulație în spațiul american a trailer-ului 
oficial și a afișului filmului „colectiv”, pe care 
Magnolia Pictures intenționează să-l lanseze în 
competiția pentru Premiile Oscar. Filmul care 
urmărește drama de la Colectiv ar putea intra 
în competiți la categoria Cel Mai Bun Documen-
tar și, totodată, ar deveni propunerea României 
la categoria Cel Mai Bun Film Internațional.

ICR PARIS 
Radu Bata, inventatorul „poezetelor“, despre coșmarul 

distopic în care suntem nevoiți să trăim 

Invitatul săptămânii în seria „Bien Ensemble“, 
Radu Bata, poet, scriitor și traducător, inventa-
torul poezetelor („poeme scrise fără prea mare 
bătaie de cap“) a oferit un interviu în limba 
franceză, prezentat pe pagina de Facebook a 
reprezentanței la data de 5 octombrie. „Coro-
navirusul ne-a proiectat într-o distopie ce pare 
desprinsă din romanele lui Barjavel, Wells, Hux-
ley și Orwell la un loc“. De asemenea, ICR  Paris a 
promovat patru expoziții în curs de desfășura-
re în Franța, ale căror protagoniști sunt artiști 
români: Victor Brauner, Wanda Mihuleac, Andra 
Vișniec, Carmen Emanuela Popa. Patrimonul 
cultural al României a fost pus în valoare prin 
postări despre Brașov, Munții Apuseni, dar și 
prin semnalarea unor apariții editoriale, cum 
ar fi cartea lui Sylvain Audet-Găinar, „Du rififi à 
Bucarest“. 

ICR PRAGA 
Silvia Grădinaru, între poeții români care răspund 
distanțării cu videopoeme traduse în limba cehă  

Al doilea videopoem înregistrat în seria „Poe-
zia distanțărilor cu patru poeți români de azi” 
a fost prezentat joi, 8 octombrie, pe pagina de 
Facebook a reprezentanței ICR la Praga. Poemul 
„bine te-am găsit în cel mai fericit loc în care ai 
putea fi“ de Silvia Grădinaru a răspuns întrebării: 
„cât e aproape și cum e departe”, provocarea 
lansată de ICR Praga. Montajul video și mate-
rialele vizuale au fost realizate de Andrei Con-
stantinescu, iar traducera în limba cehă este 
semnată de Jarmila Horakova. De asemenea, 
ICR Praga a distribuit un reportaj despre poe-
ta Ana Blandiana difuzat de televiziunea cehă. 
Poeziile Anei Blandiana, traduse în limba cehă 
de către Libuše Valentová și publicate de PWF 
în seria „World Poets in Prague”, au fost prezen-
tate vineri, 9 octombrie, la televiziunea cehă, iar 
ICR Praga a diseminat pe pagina de Facebook 
transmisiunea realizată în cadrul Prague Writ-
ers’ Festival 2020. 

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA
Peste 60 de cursanți înscriși pentru a învăța limba română 

Cursurile de limba română ca limbă străină, or-
ganizate de Accademia di Romania in Roma și 
Institutul Cultural Român, în colaborare cu In-
stitutul Limbii Române (ILR), au început marți, 
6 octombrie. Modulul, condus de prof. Nicoleta 
Neșu (Universitatea „La Sapienza“), are loc on-
line, fapt care a încurajat înscrierea a peste 60 
de cursanți din toata regiunile Italiei.

ICR STOCKHOLM 
„Jurnalul” lui Mihail Sebastian, 

prezentat în limba suedeză la Göteborg 

O prezentare a traducerii în limba suedeză a 
volumului „Jurnal” de Mihail Sebastian, apărut 
în 2019 la Editura suedeză h:strom cu sprijinul 
programului TPS al ICR, a avut loc marți, 6 oc-
tombrie, la Litteraturhuset, din Göteborg. Eveni-
mentul a fost organizat de ICR Stockholm, în co-
laborare cu Litteraturhuset și Asociația  Judiska 
Salongen din Göteborg și a constat  dintr-o 
prezentare a autorului și a cărții, realizată de 
Inger Johansson, traducătoarea volumului, care 
a fost urmată de o discuție în limba suedeză la 
care a participat și scriitorul Henrik Nilsson, cel 
care a scris și prefața „Jurnalului”. Evenimentul 
a fost completat de o lectură a unor fragmente 
marcante din volum, în interpretarea actriței 
suedeze de origine română Adriana Savin, lec-
tură acompaniată de audiții muzicale mențion-
ate în „Jurnalul” lui Mihail Sebastian. 

Traducătoarea Arina Stoenescu, premiată de Academia 
Suedeză de Carte pentru Copii

Colaborator al proiectului „Citim împreună 
cu Harap Alb”, derulat de ICR Stockholm, tra-
ducătoarea Arina Stoenescu a primit  prestigiosul 
premiu Eldsjälspriset 2020 al  Academiei Sue-
deze de Carte pentru Copii joi, 8 octombrie. Ju-
riul a susținut că românca stabilită în Suedia din 
1987 „muncește neobosit dincolo de granițele 
lingvistice și culturale cu o abilitate specială de 
a transforma idei în realitate (...). Astfel, ea este 
în toate privințele o laureată demnă a premiului 
Eldsjälspriset 2020”. Arina Stoenescu activează 
ca designer independent, editor, traducător și 
cadru universitar. În această vară, ICR Stock-
holm a colaborat cu Arina Stoenescu în cadrul 
proiectului „Citim împreună cu Harap Alb – Lec-
turi digitale de cărți pentru copii și discuții de-
spre literatura pentru copii”, care a prezentat o 
serie de lecturi multilingve pentru copii în for-
mat digital și discuții despre literatura pentru 
copii cu scriitoare cunoscute și apreciate în 
România.

ICR TEL AVİV 
„Ultima țigară a lui Fondane”, cu prilejul Zilei Naționale de 

Comemorare a Victimelor Holocaustului din România 

Premiera spectacolului „Ultima ţigară a lui Fon-
dane”, regizat de Dorit Nitai-Neeman, în inter-
pretarea actorilor Yoav Sadowsky și Martin 
Blumenfeld, a avut loc joi, 8 octombrie, pe pa-
gina de Facebook a ICR Tel Aviv. Autorul piesei, 
Cătălin Mihuleac, a dramatizat povestirea cu 
același titlu la solicitarea ICR Tel Aviv, special 
pentru a fi prezentată cu ocazia Zilei Naționale 
de Comemorare a Victimelor Holocaustului din 
România. Premiera a fost precedată de mesa-
jele E.S. Radu Ioanid, ambasadorul României în 
Israel, Micha Harish, președintele A.M.I.R. și Rob-
ert Singer, președintele Comitetului Director al 
Centrului de educație evreiască ORT. La final, a 
avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, cu 
Dorit Nitai-Neeman, regizor și director al Tea-
trului Karov, Cătălin Mihuleac, autorul piesei, și 
actorii Martin Blumenfeld și Yoav Sadowsky.

ICR VARȘOVIA
Expoziția „Urmăreşte pisica!“, itinerată la 
Liceul „Constantin Brâncuși” din Szczecin

Cu lucrări semnate de 22 de artiști români, 
membri ai Clubului Ilustratorilor din România, 
expoziţia de ilustrații de carte pentru copii „Ur-
măreşte pisica!“, realizată de Clubul Ilustrato-
rilor din România împreună cu ICR Varşovia, s-a 
deschis marți, 6 octombrie. Evenimentul ce va 
dura până la 25 octombrie a avut loc la Galeria 
Liceului „Constantin Brâncuși” din Szczecin, sin-
gurul liceu din Polonia a cărui denumire este 
strâns legată de cultura română.

„Cartea săptămânii“ a fost „Soldații. Poveste din Ferentari“ 
de Adrian Schiop 

Volumul „Soldații. 
Poveste din 
 Ferentari“ de 
Adrian Schiop a 
fost prezentat 
bilingv pe pagi-
na de Facebook 
și pe site-ul ICR 
Varșovia. Tradus 
de Olga Barto-
siewicz, volumul 
a apărut în 2018 
la editura Uni-
versitas în seria 
„România azi“, cu 
sprijinul Centrului 
Cărții din cadrul 
ICR.  

IRCCU VENEȚIA 
Veneția văzută de pictorii 

Oszkár Szuhanek și Constantin Petrescu Dragoe

În cadrul expoziţiei on-line „Veneţia şi laguna 
veneţiană în viziunea artiştilor români ai secolu-
lui XX“, pe paginile de Facebook şi Instagram ale 
IRCCU Veneţia au fost expuse două lucrări sem-
nate de Oszkár Szuhanek (1887–1972), provenind 
din patrimoniul Muzeului de Artă din Timişoara: 
„Bărci la Veneţia“ și „Peisaj din Veneţia“. Oszkár 
Szuhanek a fost un pictor bănăţean, originar 

dintr-o familie de artişti sticlari cu origini ce-
ho-slovace, crescut şi format în mediul multi-
cultural timişorean. De asemenea, în data de 9 
octombrie a fost prezentată o lucrare provenind 
din patrimoniul Muzeului „Mihai Tican-Rumano“ 
din Berevoieşti, Argeş: „Veneţia“ de Constantin 
Petrescu Dragoe (1887-1937).

ICR VIENA
Cursurile de limba română pentru adulţi continuă online

„Coaching Romanian“, cursurile de limba 
română pentru adulţi, continuă în format digi-
tal, în perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021. 
În acest semestru, sunt oferite nivelurile pro-
puse de Cadrul European Comun de Referinţă 
pentru Limbi. De asemenea, ICR Viena a sem-
nalat, pe pagina de Facebook, proiecţia specială 
a producţiei „Trenul Regal”, în regia lui Johannes 
Holzhausen, care va avea loc luni, 12 octombrie, 
la cinematograful Stadtkino, fiind urmată de 
o discuţie între regizor şi prof. univ. dr. Oliver 
Schmitt. Documentarul realizat de casa vieneză 
de filme de lungmetraj Navigator Film Produk-
tion este o coproducţie Austria-România, fiind 
lansat în cinematografele din Austria la începu-
tul anului. ICR Viena a fost partener de pro-
movare al premierei austriece.
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