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Competiția „Art Buftea” a 
adus în luminile rampei peste 
60 de elevi ai școlilor orașului, 
de la clasele pregătitoare până 
la cei de liceu. Proiectul ediției 
a aparținut Liceului tehnologic 
„Dumitru Dumitrescu”, al cărui 
director e prof. Eliza Tita Con-
stantin. Coordonatorul concur-
sului a fost prof. Florina Gor-
gan, de la aceeași școală. Iar 
evenimentul a fost susținut 
din plin de administrația loca-
lă a orașului, condusă de edilul 
Gheorghe Pistol. Scena sălii de 
spectacole a Centrului Cultural 
i-a găzduit pe micii și tinerii ac-
tori, totul într-un parteneriat al 
succesului confirmat de apla-
uze și laurii premiilor, în ciuda 
emoțiilor febrile.  

Repertoriu bogat  
și artiști pe măsură

Artiști de toate vârstele  
s-au perindat sub luminile ram-
pei.  Ei au interpretat fragmen-
te adecvate din dramaturgia 
națională și universală, monolo-
guri, secvențe din scenete umo-
ristice, scurte dramatizări din li-
teratură ale clasicilor Caragiale, 
Creangă, Alecsandri, Jean Anou-
ilh ș.a. Astfel, „Domnul Goe” 

a stat alături de „Pupă-
za din tei”, „La cireșe”, 
„Mama”, „Aspirina și 
piramidonul”, „Coana 
Chirița în provincie”, 

„Gaițele”, „Invitație la 
Castel” sau „Carnavalul ci-

frelor”. 

Juriu și 
premieri
Deliberările ju-

riului ediției au sta-
bilit premianții. Co-
misia a fost alcătui-
tă din: Elena Doban 

– prof. de Limba ro-
mână și coordonator 
la Cercul de teatru al 
„Palatului Copiilor”, 
din Buftea; Gabriela 
Petre – artist vizu-
al, realizator de fil-
me documentare 
și regizor secund 
în cinematogra-
fie; Robert Nagy 
– tenor, prof. de 
canto și dir. al 
Centrului Cul-
tural al orașului 
gazdă. 

E c h i p e -
le școlilor par-
ticipante la 

competiție au fost 
premiate cu diplo-

me, cupe, distincții spe-
ciale pentru interpretare și 

ținută artistică.

și laurii succesului, la scenă deschisă

ELEVI, LA A V-A EDIȚIE A UNUI MINUNAT CONCURS DE TEATRU În minunata lume a 
artelor, nici teatrul nu a 

pierdut vreodată bătălia 
cu timpul. Personajele 

emblematice ale scenei 
oferă spectatorilor terapia 

nemijlocită, cu adevăruri 
de viață ale tuturor 

vârstelor. Iar copiii și tinerii 
din Buftea au fost, și de 
această dată, mesagerii 

iscusiți ai bunei educații, 
prin arta dramatică.

Premianții ediției Juriul concursului (de la st. la dr.): Elena Doban, 
Gabriela Petre și Robert Nagy

Șc. gimn. Nr. 2 – „La cireșe” - Premiul II 

Lic. „D.Dumitrescu” – „Mama” - Premiul I

Lic. „D. 
Dumitrescu” –  „Invitație la castel” – Premiul II 

Șc. gimn. Nr. 3 – „Coana Chirița în provincie” – Premiul I

Șc. gimn. Nr. 1 – ”Dl. Goe” – Premiul I
Chirița și prietenele ei,  
pe aleile Centrului Cultural, Buftea Șc. gimn. Nr. 2 –  Frumoasa  

„Pupăză din tei” – Premiul I

„Ar t Buftea”

Șc. gimn. Nr. 4 –  
”Dl. Goe” - Premiul II 


