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Proiecţia filmului
„Restul e tăcere”
Ambasada României la Chișinău și ICR „Mihai Eminescu” la
Chișinău a organizat proiecţia filmului Restul e tăcere (2008, regia
Nae Caranfil) la Universitatea de Stat din Comrat. Proiecţia a avut
loc în cadrul Festivalului Filmului European în Republica Moldova.
Filmul a câștigat premii Gopo 2009: pentru cel mai bun lungmetraj, cel mai bun scenariu, cea mai bună actriţă în rol secundar
– Ioana Bulcă, cea mai bună imagine, cel mai bun montaj, cel mai
bun sunet, cea mai bună muzică originală, cea mai bună scenografie și cele mai bune costume.

Expoziţia „Ion Creangă şi lumea
personajelor sale” la Iași
Pentru a marca ziua de 1 iunie, Institutul Cultural Român la
Chișinău, în colaborare cu Muzeul Literaturii Române Iași și
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău, a
organizat expoziţia Ion Creangă şi lumea personajelor sale la
Muzeul „Ion Creangă” (Bojdeuca) Iaşi.
Expoziţia a fost dedicată marelui scriitor român și personajelor
basmelor, poveștilor și povestirilor sale şi conţine fotografii, date
biografice, fragmente din operă, cele mai reușite reprezentări
grafice ale personajelor şi aprecieri ale criticilor.

Expoziţia
„Spătarul Nicolae Milescu – primul
enciclopedist român”
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în
colaborare cu Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, a organizat expoziţia „Spătarul Nicolae Milescu – primul enciclopedist
român”.
Aceasta este dedicată marelui cărturar, traducător, călător,
geograf și diplomat român, dar și operei sale, conţinând fotografii, date biografice, fragmente din operă şi aprecieri ale criticilor.

Festivalul Internaţional
de Poezie „Grigore Vieru”
ICR „Mihai Eminescu” la Chișinău, în
colaborare cu alţi parteneri, a organizat
Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a VI-a. Acesta pune în
prim-plan atât opera poetului Grigore Vieru, cât și contribuţia generaţiei de scriitori
afirmaţi în anii ’60 ai secolului trecut. De
asemenea, festivalul promovează debutul
literar al tinerilor autori prin concursul de
poezie „Grigore Vieru”.
Evenimentul se adresează iubitorilor de
poezie, poeţilor de limbă română din lume,
dar şi traducătorilor din literatura română. ICR Chișinău a acordat Marele Premiu
„Grigore Vieru”, Premiul pentru poezie
și Premiul pentru promovarea literaturii
române. Totodată, a susţinut prezenţa la
eveniment a scriitorilor Paskal Gilevski
(Macedonia), Rade Silian (Macedonia) şi
Gaetano Longo (Italia). La Chișinău a venit,
cu această ocazie, și președintele Institutului Cultural Român de la București, Lilian Zamfiroiu, care a vorbit despre crearea
unui spaţiu cultural comun între cele două
maluri de Prut.
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