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”Culorile toamnei”, 
o noua editie a festivalului talentelor ´ ¸

 Cristina NEDELCU

O parte dintre parti
cipanți, adică elevii uni
tățilordeînvățământdin
orașulBuftea,sauîntre
cut să creeze adevăra
teoperedeartă,alțiiau
venitsăadmireșisădea
note lucrărilor expuse.

Genurileartisticeaborda
tedecopiiaufostpictu
ră, colaj și artizanat, pe
secțiunile preșcolari, pri
mar, gimnazial și lice
al, rezultând lucrări de
o frumusețe și fantezie
emoționante.

Premiileaufostacor
dateînfuncțiedenotele

primitedefiecarelucrare
dinpartea celor careau
vizitat expoziția. Pentru
că are deja un renume,
festivalul a adus multe
bucurii, reunind 347 de
tineriexpozanțialecăror
lucrări auputut fi admi
ratesâmbătă,10noiem
brie, în intervalul 10.00
 18.00. Alegerea celor
maibuneșiinspiratesa
făcutprinvotulaaproa
pe400de vizitatori, ca
re au decis câștigătorii.
Duminică, începând cu
ora 11.00, având și o

ambianță specială crea
tă prin intermediul unui
program artistic de mi
ciiartiștiaiinstituțiilorde
învățământ din Buftea,
au fost acordate premi
ile.

Avalanșă de 
cupe și diplome 

pentru micii 
artiști

Andreea Burtea a
fostcoordonatorulprinci
pal al acestui proiect de

succes,cavicepreședinte
al Asociației Culturale
ʺCasaartiștilorbufteni”.

Copiii,artiștiai tutu
ror școlilor din oraș, au
obținut o avalanșă de
premii, fiind oferite nu
meroase cupe și diplo
me. Lucrările a 35 tineri
artiștisausituatpelocul
I,premiulIIafostadju
decatdealți45demicuți
tineri talentați, iar toți
ceilalțiparticipanțilacon
cursauocupatloculIIIși
auprimitdiplome.

LoculIșiMareleTro

feu al ediției, care a în
semnat ca premiu o ta
bletă electronică, a fost
câștigat Elena Sofia 
Ottu, de la Școala Gim
nazială Nr. 1, educatoa
re Valentina Moraru, la
secțiunea pictură, cu o
lucrare înfățișândun co
pac,cumaltfel,înculori
le toamnei.Micuțaartis
tăsadeclaratextremde
emoționată, dar foarte
fericită.Maialescă,deși
aparticipatmereulafes
tival, acesta este primul
eipremiuadevărat.

Centrul Cultural Buftea a găzduit, ca în fiecare 
an, în week-end-ul trecut, Festivalul ,,Culorile 
Toamnei”, un concurs ajuns la cea de a 
VII-a ediție, care a reunit sute de iubitori ai 
frumosului. 

Festivitatea de premiere a celor aproape 350 de 
expozanți s-a făcut în cadrul unui spectacol artistic

Elena Sofia Ottu,  
câștigătoarea marelui premiu

35 de tineri artiști  
au primit premiul I

45 de artiști au primit 
premiul II


