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Alexandru Baku, inițiatorul 
și managerul acestui proiect, 
ne-a informat însă că, cel mai 
probabil, Tabăra de sculptură 
în piatră se va desfășura în pe-
rioada 15 august-19 septem-
brie, într-o alveolă din fața no-
ului parc din localitate, cu par-
ticiparea acelorași artiști plas-
tici: Anton Rațiu, care va fi și 
director artistic al evenimen-
tului, Jorge Mafu, Dorin Lu-
pea, Titi Ceară, Ovidiu Ștefan 
Toader, Dinu Câmpeanu, An-
drei Marina, Radu Dumitru, 
George Tănase și Bogdan Bre-
za, artiști pe care Jurnalul de 
Ilfov vi i-a prezentat rând pe 
rând.

„Armonie”  
în piatră, pentru 
iubitorii de artă
Alexandru Baku ne-a rea-

mintit și câteva informații cu pri-
vire la acest proiect care își pro-
pune să reînvie, aici, în apropie-
rea Capitalei, tradiția vestitei ta-
bere de sculptură de la Măgura, 
județul Buzău.

Tema acestui eveniment 
cultural se intitulează „Armonie”, 
iar artiștii participanți vor trebui 
să-i dea „viață” în creațiile lor. 

„Corbeanca este prima co-
mună din țară care a acce-
sat fonduri de la Administrația 
Fondului Cultural Național pen-
tru organizarea unei tabere de 
sculptură în piatră, în valoare 

totală de 85.000 de lei. Acestor 
fonduri li se adaugă un procent 
de 10% (14.030 lei), participa-
rea primăriei, precum și spon-
sorizări de la mai multe compa-
nii, precum Bilancia EXIM, care 
s-a angajat să aprovizioneze ta-
băra cu blocuri de piatră de 2 
mc, sau ESSA Sales & Distribu-
tion, care va dota tabăra cu cor-
turi și va asigura apa plată și mi-
nerală pe întreaga perioadă de 
desfășurare a taberei. 

În județul Ilfov, tabăra de 
sculptură în piatră va fi primul 
eveniment cultural de o ase-
menea amploare, compara-
bilă cu cea de la Măgura, din 
județul Buzău, care, din păca-
te, și-a încetat activitatea. Mai 
mult, având în vedere că ne 
aflăm în vecinătatea Capitalei, 
ne așteptăm să avem și vizita-
tori din București, nu numai din 
comunele învecinate”, ne-a spus 
Alexandru Baku, managerul de 
proiect al evenimentului.

Prin urmare, astăzi ne-am 
propus o „retrospectivă” a pre-
zentărilor celor 10 artiști plastici, 
oferindu-vă imagini cu lucrări 
reprezentative ale acestora.

Cititorii noștri fideli au aflat din paginile publicației noastre 
despre o inițiativă culturală unică în județul Ilfov, și anume 
organizarea în comuna Corbeanca a unei tabere de 
sculptură în piatră, la care ar urma să participe 10 sculptori 
români consacrați. Organizatorii evenimentului, care ar fi 
trebuit să se desfășoare în perioada 25 aprilie-30 mai în 
noul parc din comună, au fost, din păcate, obligați să amâne 
data desfășurării sale, din cauza restricțiilor impuse de 
epidemia de COVID-19.
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