
Revista 22 – 31 mai 2011 
Râmnicu Sărat – Închisoarea Tăcerii 
 
Marţi, 7 iunie, ora 17, în curtea Muzeului Municipiului Bucureşti (Palatul Şuţu) va avea loc 
vernisajul expoziţiei Râmnicu Sărat – Închisoarea Tăcerii (1945-1963), realizată de Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), în parteneriat cu 
CNSAS, Fundaţia „Corneliu Coposu“, Arhivele Naţionale şi Ordinul Arhitecţilor din România.  
Fosta închisoare de la Râmnicu Sărat stă astăzi drept mărturie a regimului concentraţionar din 
perioada comunistă, mult timp după ce victimele sale nu mai sunt. Misiunea expoziţiei este una 
educativă, în condiţiile în care cunoaşterea trecutului recent este deficitară, în special în rândul 
tinerilor. Încărcătura istorică a fostei închisori ne determină să căutăm un mijloc de resuscitare 
a memoriei colective actuale, un instrument prin care să reuşim reconstituirea trecutului pentru 
generaţiile tinere.  

Expoziţia prezintă aspecte din istoria închisorii în perioada comunistă. Astfel, sunt reconstituite 
momente ale vieţii în închisoare (regulamentul de funcţionare, regimul alimentar, pedepsele, 
modalităţile de comunicare, tratamentul medical, izolarea) şi câteva portrete ale celor 
încarceraţi aici. 

Expoziţia, al cărui curator este Irina Hasnas Hubbard, poate fi vizitată până pe data de 17 iunie 
şi a fost realizată cu sprijinul Fundaţiei „Konrad Adenauer“, al Institutului Cultural Român, al 
Fundaţiei Pro-Patrimonio şi al RPER-Rencontre du Patrimoine Europe-Roumanie.  

http://www.revista22.ro/articol-10705.html  
 
 
Hotnews – 3 iunie 2011 
Vernisajul expozitiei "Ramnicu Sarat - Inchisoarea Tacerii (1945-1963)" la Palatul Sutu  
 
Pentru cei nascuti sau crescuti in lumea libera, intalnirea concreta cu urmele universului 
concentrationar al comunismului reprezinta o experienta socanta. 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER),  in 
parteneriat cu CNSAS, Fundatia „Corneliu Coposu”, Arhivele Nationale si Ordinul Arhitectilor din 
Romania, organizeaza expozitia „Ramnicu Sarat – Inchisoarea Tacerii (1945-1963)” al carei 
vernisaj va avea loc marti, 7 iunie, de la ora 17, in curtea Muzeului Municipiului Bucuresti 
(Palatul Sutu), informeaza comunicatul IICCMER.  
 
Fosta inchisoare de la Ramnicu Sarat sta astazi drept marturie a regimului concentrationar din 
perioada comunista, mult timp dupa ce victimele sale nu mai sunt. Incarcatura istorica a fostei 
inchisori ne determina sa cautam un mijloc de resuscitare a memoriei colective actuale, un 
instrument prin care sa reusim reconstituirea trecutului pentru generatiile tinere.  
 
Printr-o constructie tridimensionala in aer liber, concept curatorial al Irinei Hasnas Hubbard, 

http://www.revista22.ro/articol-10705.html
http://www.revista22.ro/articol-10705.html


sunt prezentate aspecte din istoria inchisorii in perioada comunista. Sunt reconstituite 
momente ale vietii in inchisoare (regulamentul de functionare, regimul alimentar, pedepsele, 
modalitatile de comunicare, tratamentul medical, izolarea) si cateva portrete ale celor 
incarcerati aici.  
 
Expozitia poate fi vizitata pana pe data de 17 iunie si a fost realizata cu sprijinul Fundatiei 
„Konrad Adenauer”, al Institutului Cultural Roman, al Fundatiei Pro-Patrimonio si al RPER-
Rencontre du Patrimoine Europe-Roumanie.  
 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-8763570-vernisajul-expozitiei-ramnicu-sarat-inchisoarea-
tacerii-1945-1963-palatul-sutu.htm?cfadac=  
 
 
Radio Deea – 7 iunie 2011 
Vernisajul expoziţiei „Râmnicu Sărat – Închisoarea Tăcerii (1945-1963)”  
 

Pentru cei născuţi sau crescuţi în lumea liberă, întâlnirea concretă cu urmele universului 
concentraţionar al comunismului reprezintă o experienţă şocantă.  

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc,  în parteneriat 
cu CNSAS, Fundaţia „Corneliu Coposu”, Arhivele Naţionale şi Ordinul Arhitecţilor din România, 
anunţă vernisarea expoziţiei „Râmnicu Sărat – Închisoarea Tăcerii (1945-1963)” care va avea 
loc marţi, 7 iunie, ora 17, în curtea Muzeului Municipiului Bucureşti (Palatul Suţu). 

 Fosta închisoare de la Râmnicu Sărat stă astăzi drept mărturie a regimului concentraţionar din 
perioada comunistă, mult timp după ce victimele sale nu mai sunt. Încărcătura istorică a fostei 
închisori ne determină să căutam un mijloc de resuscitare a memoriei colective actuale, un 
instrument prin care să reuşim reconstituirea trecutului pentru generaţiile tinere. 

 Printr-o construcţie tridimensională în aer liber, concept curatorial al Irinei Hasnas Hubbard, 
sunt prezentate aspecte din istoria închisorii în perioada comunistă. Sunt reconstituite 
momente ale vieţii în închisoare (regulamentul de funcţionare, regimul alimentar, pedepsele, 
modalităţile de comunicare, tratamentul medical, izolarea) şi câteva portrete ale celor 
încarceraţi aici. 

 Expoziţia poate fi vizitată până pe data de 17 iunie şi a fost realizată cu sprijinul Fundaţiei 
„Konrad Adenauer”, al Institutului Cultural Roman, al Fundaţiei Pro-Patrimonio şi al RPER-
Rencontre du Patrimoine Europe-Roumanie. 

http://www.radiodeea.ro/phps/comunicate/parteneri/Vernisajul_expozi%C5%A3iei_%E2%80%
9ER%C3%A2mnicu_S%C4%83rat_%E2%80%93_%C3%8Enchisoarea_T%C4%83cerii_%281945-
1963%29%E2%80%9D/  
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Amos News – 7 iunie 2011 
Vernisajul expoziţiei "Râmnicu Sărat - Închisoarea Tăcerii (1945-1963)" 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, în parteneriat 
cu CNSAS, Fundaţia „Corneliu Coposu”, Arhivele Naţionale şi Ordinul Arhitecţilor din România, 
anunţă vernisarea expoziţiei „Râmnicu Sărat – Închisoarea Tăcerii (1945-1963)” care va avea loc 
marţi, 7 Iunie, ora 17, în curtea Muzeului Municipiului Bucureşti (Palatul Suţu).  

Fosta închisoare de la Râmnicu Sărat stă astăzi drept mărturie a regimului concentraţionar din 
perioada comunistă, mult timp după ce victimele sale nu mai sunt. Încărcătura istorică a fostei 
închisori ne determină să căutam un mijloc de resuscitare a memoriei colective actuale, un 
instrument prin care să reuşim reconstituirea trecutului pentru generaţiile tinere.  
Printr-o construcţie tridimensională, în aer liber, sunt prezentate aspecte din istoria închisorii în 
perioada comunistă. Sunt reconstituite momente ale vieţii în închisoare (regulamentul de 
funcţionare, regimul alimentar, pedepsele, modalităţile de comunicare, tratamentul medical, 
izolarea) şi câteva portrete ale celor încarceraţi aici.  

În cadrul vernisajului vor lua cuvântul domnul Ioan Stanomir, preşedinte executiv al IICCMER, 
domnul Mihail Neamţu, director ştiinţific al IICCMER, doamna Cristina Anisescu, şef serviciu 
Programe educaţionale CNSAS, domnul Valentino Georgescu, preşedinte al Fundaţiei “Corneliu 
Coposu” filiala Buzău, doamna dr. Anca Cernea, preşedinte al Fundaţiei “Ioan Bărbuş” şi 
doamna Irina Hasnas Hubbard, curatorul expoziţiei. 

Expoziţia poate fi vizitată până pe data de 17 iunie şi a fost realizată cu sprijinul Fundaţiei 
„Konrad Adenauer”, al Institutului Cultural Roman, al Fundaţiei Pro-Patrimonio şi al RPER-
Rencontre du Patrimoine Europe-Roumanie. 

http://www.amosnews.ro/Vernisajul_expozitiei_Ramnicu_Sarat_Inchisoarea_Tacerii_1945_196
3_-29-71885  
 
 
Jurnalul de Buzau – 8 iunie 2011 
Expoziţia „Râmnicu Sărat – Închisoarea Tăcerii (1945-1963)”, vernisată la București 

Expoziţia „Râmnicu Sărat – Închisoarea Tăcerii (1945-1963)”, organizată de Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, în parteneriat cu Consiliul 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Fundaţia „Corneliu Coposu”, Arhivele Naţionale 
şi Ordinul Arhitecţilor din România, a fost vernisată, ieri după-amiază, în curtea Muzeului 
Municipiului Bucureşti. 

”Fosta închisoare de la Râmnicu Sărat stă astăzi drept mărturie a regimului concentraţionar din 
perioada comunistă, mult timp după ce victimele sale nu mai sunt. Încărcătura istorică a fostei 
închisori ne determină să căutam un mijloc de resuscitare a memoriei colective actuale, un 
instrument prin care să reuşim reconstituirea trecutului pentru generaţiile tinere. Printr-o 

http://www.amosnews.ro/Vernisajul_expozitiei_Ramnicu_Sarat_Inchisoarea_Tacerii_1945_1963_-29-71885
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construcţie tridimensională în aer liber, concept curatorial al Irinei Hasnas Hubbard, sunt 
prezentate aspecte din istoria închisorii în perioada comunistă. Sunt reconstituite momente ale 
vieţii în închisoare (regulamentul de funcţionare, regimul alimentar, pedepsele, modalităţile de 
comunicare, tratamentul medical, izolarea) şi câteva portrete ale celor încarceraţi aici”, afirmă 
organizatorii expoziţiei . 

Expoziţia poate fi vizitată până pe data de 17 iunie şi a fost realizată cu sprijinul Fundaţiei 
„Konrad Adenauer”, al Institutului Cultural Roman, al Fundaţiei Pro-Patrimonio şi al R.P.E.R.-
Rencontre du Patrimoine Europe-Roumanie. 

http://jurnaluldebuzau.ro/?p=19744  

 
Valcea online – 7 iunie 2011 
„Râmnicu Sărat – Închisoarea Tăcerii (1945-1963)” 
 
Pentru cei născuţi sau crescuţi în lumea liberă, întâlnirea concretă cu urmele universului 
concentraţionar al comunismului reprezintă o experienţă şocantă. Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, în parteneriat cu CNSAS, Fundaţia 
„Corneliu Coposu”, Arhivele Naţionale şi Ordinul Arhitecţilor din România, anunţă vernisarea 
expoziţiei „Râmnicu Sărat – Închisoarea Tăcerii (1945-1963)” care va avea loc marţi, 7 iunie, ora 
17, în curtea Muzeului Municipiului Bucureşti (Palatul Suţu).  
 
Fosta închisoare de la Râmnicu Sărat stă astăzi drept mărturie a regimului concentraţionar din 
perioada comunistă, mult timp după ce victimele sale nu mai sunt. Încărcătura istorică a fostei 
închisori ne determină să căutam un mijloc de resuscitare a memoriei colective actuale, un 
instrument prin care să reuşim reconstituirea trecutului pentru generaţiile tinere.  
Printr-o construcţie tridimensională în aer liber, concept curatorial al Irinei Hasnas Hubbard, 
sunt prezentate aspecte din istoria închisorii în perioada comunistă. Sunt reconstituite 
momente ale vieţii în închisoare (regulamentul de funcţionare, regimul alimentar, pedepsele, 
modalităţile de comunicare, tratamentul medical, izolarea) şi câteva portrete ale celor 
încarceraţi aici. 
 
Expoziţia poate fi vizitată până pe data de 17 iunie şi a fost realizată cu sprijinul Fundaţiei 
„Konrad Adenauer”, al Institutului Cultural Roman, al Fundaţiei Pro-Patrimonio şi al RPER-
Rencontre du Patrimoine Europe-Roumanie 
 
http://www.valcea247.com/stiri/expozitii-ramnicu-sarat-inchisoarea-tacerii-1945-1963  
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