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Ionela CHIRCU

“Chitila Summer Art este 
proiectul care se desfășoară 
în Chitila de șapte ani. Ne 
aflăm la ediția a VII-a, cu 
mențiunea că tabăra de pictu-
ră a început înaintea înființării 
Fundației Pro Chitila (n.r. – a 
VI-a ediție organizată împre-
ună cu fundația) care susține 
toate activitățile culturale și nu 
numai, din acest oraș. În fie-
care an, timp de o săptămână 

organizăm o sesiune de pictu-
ră care se desfășoară în aer li-
ber. Sunt invitați artiști plas-
tici profesioniști. Se pictează 
în parc, special ca publicul să 
poată avea acces la actul crea-
tor. Fiecare ediție se bucură de 
prezența altor pictori”, a spus 
Emilia Marinescu, artist vizu-
al și coordonatorul proiectului 
Chitila Summer Art. “Pictorii 
au prezentat niște lucrări su-
perbe. Ei au stat aici cinci zi-
le pentru a se inspira din acest 

loc minunat. Rezultatul uimi-
tor, încântător vine ca o com-
pletare a locului superb în ca-
re stau și, bineînțeles, ca ur-
mare a faptului că sunt pictori 
foarte talentați și consacrați, 
care abordează tehnici deose-
bite de pictură” , a spus Ale-
xandrina Niță, directorul Cen-
trului Județean pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Ilfov. 

“Șapte culori,  
șapte pictori”

 “Tema de anul acesta a 
fost “Șapte culori, șapte pic-
tori”, o temă destul de ofertan-
tă pentru că pune în valoare 
E-ul creator al fiecărui pictor. 
Lucrările neachiziționate de 
public vor înfrumuseța pereții 
instituțiilor din orașul nostru, 
iar atunci când va fi gata Ca-
sa de Cultură pe care o avem 

în reabilitare, 
vor fi expu-
se acolo. Va 
fi o expoziție 
permanentă. 
Participanți i 
acestei ediții 
sunt artiști ca-
re s-au remar-
cat de-a lungul 
timpului cu premii-
le obținute atât la nivel 
național, cât și internațional. 
Lucrări ale acestor pictori se 
află în colecții personale din 
România și din străinătate. S-a 
lucrat în aer liber, fiecare abor-
dând tema în funcție de per-
sonalitatea proprie și de mo-
dul în care a vrut să-și expri-
me viziunea”, a spus Natalia 
Rotaru, președintele Fundației 
Pro Chitila. “Aduc cuvinte de 
mulțumire Primăriei Chitila și 
celor care s-au îngrijit de orga-
nizarea și continuarea acestui 

s i m -
poz i -
on de 
pictu-
ră ca-
re dă 

rezu l -
tate tot 

mai bu-
ne. Excep-

tând căldura 
toridă, pot spune 

că totul a fost extraordi-
nar aici”, a spus Florin Mihai, 
unul dintre artiștii participanți. 
După ce au vizitat toate ate-
lierele, cei mai impresionați 
vizitatori au plecat acasă cu 
amintirea unui eveniment de-
osebit și cu o serie de lucrări 
cu adevărat valoroase. Pen-
tru meritele deosebite, artiștii 
au primit diplome, flori și ma-
teriale de lucru, în semn de 
recunoștință din partea orga-
nizatorilor.  

Un paradis artistic
pentru iubitorii de frumos 

TABĂRA DE PICTURĂ DE LA CHITILA,

Parcul Dendrologic din Chitila a găzduit o nouă ediție 
a taberei de pictură Chitila Summer Art, în perioada 
26-31 iulie. Membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din 
România, pictorii Laurențiu Midvichi, Gheorghe 
Coman, Marinela Dumitrescu, Florin Mihai, Cornelia 
Gherlan, Simona Pascale și Emilia Marinescu au 
încântat privirile iubitorilor de artă și de frumos prin 
creațiile minunate în care au lăsat o parte din sufletul 
lor. 


