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bogdan breza

Andrei DUMITRU

Așadar, acum câteva luni vă relatam 
despre acest proiect unic în Ilfov, care ar 
putea transforma așezarea din apropie-
rea Capitalei într-un un reper cultural de 
elită în județ. 

Inițiatorii proiectului își doresc ca ta-
băra de la Corbeancă să se transforme 
într-un eveniment multianual, care să 
reînvie tradiția vestitei tabere de sculp-
tură de la Măgura, județul Buzău.

Cei 10 artiști participanți, pe care, 
așa cum aminteam mai sus, Jurnalul de 
Ilfov i-a prezentat individual sunt: An-
ton Rațiu, care va fi și director artistic 
al evenimentului, Jorge Mafu, Dorin Lu-
pea, Titi Ceară, Ovidiu Ștefan Toader, Di-
nu Câmpeanu, Andrei Marina, Radu Du-
mitru, George Tănase și Bogdan Breza.

  
Un demers menit  

să aducă „Armonie”
Așa cum ne-a informat manage-

rul de proiect, Alexandru Baku, tema 
acestui eveniment cultural este „Armo-
nie”, iar artiștii participanți vor trebui s-o 
înfățișeze în lucrările lor. 

„Corbeanca este prima comu-
nă din țară care a accesat fonduri de la 
Administrația Fondului Cultural Național 
pentru organizarea unei tabere de sculp-
tură în piatră, în valoare totală de 85.000 
de lei. Acestor fonduri li se adaugă un 
procent de 10% (14.030 lei), participarea 
primăriei, precum și sponsorizări de la mai 
multe companii, precum Bilancia EXIM, 
care s-a angajat să aprovizioneze tabăra 
cu blocuri de piatră de 2 mc, sau ESSA 
Sales & Distribution, care va dota tabăra 
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Tabăra de sculptură în piatră de la Corbeanca
va fi inaugurată pe 1 august

cu corturi și va asigura apa plată și mine-
rală pe întreaga perioadă de desfășurare 
a taberei. În județul Ilfov, tabăra de sculp-
tură în piatră va fi primul eveniment cultu-
ral de o asemenea amploare, comparabi-
lă cu cea de la Măgura, din județul Buzău, 
care, din păcate, și-a încetat activitatea. 
Mai mult, având în vedere că ne aflăm 
în vecinătatea Capitalei, ne așteptăm să 
avem și vizitatori din București, nu numai 
din comunele învecinate. 

În această perioadă, primăria Cor-
beanca împreună cu Consiliul Județean 
Ilfov finalizează amenajarea unui parc 
de 2,97 ha și ne dorim ca, la final, ver-
dele gazonului și al arborilor să se îm-
bine armonios cu albul pietrelor prelu-
crate de artiști consacrați și transforma-
te în opere de artă, spre încântarea celor 
care vor vizita acest parc. Ne adresăm 
astfel celor 18.000 de locuitori ai comu-
nei, dar totodată și celor din așezările 
învecinate, și chiar bucureștenilor, dacă 
avem în vedere cei 20 de kilometri care 
ne despart de Capitală. «Armonie», va 
fi tema acestei prime ediții, care este o 
temă stringentă pentru localitatea noas-
tră, deoarece aici există discrepanțe în-
tre populația nativă și cei stabiliți în Cor-
beanca după anul 2005, în mare parte 
oameni de afaceri și corporatiști, cum 
de altfel există la nivelul întregii societăți 

românești în acest moment. Vom încer-
ca astfel crearea unei armonii în comu-
nitate, precum și între generații, dar în-
cercăm totodată să-i atragem pe tineri 
spre cultură” ne spusese Alexandru Ba-
ku, acum mai bine de două luni de zile.

Pregătirile au intrat  
pe „ultima sută de metri”

Acum, am aflat că pregătirile au in-
trat în linie dreaptă. Sponsorul „Bilancia” 
a adus deja cele 10 blocuri de piatră în 
parcul de la Corbeanca, blocuri care cân-
tăresc între 3 și 11 tone! De asemenea 
ESSA Sales & Distribution are pregătite 
corturile care îi vor adăposti pe artiști de 
arșița soarelui sau de eventuale intem-
perii, precum și apa plată și minerală ca-
re va fi distribuită pe întreaga perioadă 
de desfășurare a taberei. 

La rândul lor, artiștii sunt nerăbdă-
tori să se apuce de lucru și numără febril 
zilele care mai trebuie să se scurgă până 
la momentul în care dălțile lor vor mușca 
din albeața blocurilor de piatră.

Prin urmare, publicația noastră îi in-
vită pe toți cei care iubesc arta, sculptu-
ra, în special, să vină în parcul din Cor-
beanca pentru a fi martori la truda ca-
re dă naștere unei opere de artă. Vă 
așteptăm!

Epidemia de COVID-19 nu a reușit să-i determine pe organizatorii primei 
ediții a acestei manifestări culturale – Primăria Corbeanca și Asociația 
Culturală Corbeanca – să renunțe la acest proiect, și iată că acesta va prinde 
viață în prima zi a lui Gustar. Jurnalul de Ilfov v-a prezentat în perioada aprilie-
mai cei 10 artiști cunoscuți atât în țară, cât și peste hotare, unde au participat 
la numeroase simpozioane și expoziții de cultură și unde mulți au obținut 
premii prestigioase. Acum, începând cu 1 august și până pe 5 septembrie, 
iubitorii de artă din Corbeanca, și nu numai, îi vor putea urmări dând viață 
unor lucrări inedite, care vor rămâne în patrimoniul acestei comune ilfovene.
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