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Festivalul Folcloric 
de Artă şi 
Tradiţie Populară 
Românească de 
la Otopeni s-a 
bucurat de un 
nou succes, ajuns 
la cea de a XVIII-a 
ediţie, după o 
pauză impusă 
de nemiloasa 
pandemie, care 
a dat peste cap 
lumea artistică şi pe 
iubitorii de frumos. 

Cristina NedelCu
Din fericire, dato-

rită unei organizări de 
excepție, în ciuda vremii 
nefavorabile, de toam-
nă târzie, otopenarii au 
răspuns cu multă bucu-
rie invitației de a partici-
pa la ediția de anul aces-
ta a Festivalului Folcloric 
de Artă și Tradiție Popu-
lară Românească, care a 
fost găzduit la finalul săp-
tămânii trecute, în inima 
orașului Otopeni, atât în 
Piața Primăriei, cât și pe 
scena Centrului Cultural 
”Ion Manu”. 

Timp de trei zile, ti-
neri și bătrâni au venit 
să redescopere tradițiile 
populare românești, și 
valoroasa lume a satu-
lui, cu al său port popu-
lar și folclor, prin momen-
te prin care artiștii care 
au urcat pe scena festi-
valului, cât și organizato-
rii, le-au oferit cu dărnicie 
celor prezenți. După cum 
ne-am obișnuit, Festivalul 
Folcloric de Artă și Tradiție 
Populară Românească es-
te un eveniment a că-
rui organizare impecabi-
lă se datorează Consiliu-
lui Local Otopeni, Primă-
riei orașului Otopeni, prin 
primarul Silviu Gheor ghe 
și Centrului Cultural „Ion 
Manu” Otopeni, prin di-
rectorul său, Marian Ghe-
nea.

Festivalul Folcloric de 
Artă și Tradiție Populară 
Românească, ajuns așa 
cum precizam mai sus, la 
cea de-a XVIII-a ediție, a 
reunit sute de artiști din 
toate zonele țării, care au 
urcat pe scena amenajată 
în fața Centrului Cultural 
„Ion Manu”, din Otopeni, 
dar și în interior, în mo-
mentele în care ploaia a 
făcut imposibilă continu-
area momentelor artistice 
în aer liber. În cele trei zi-
le de festival, publicul s-a 
bucurat de numeroase 
momente artistice care au 
inclus dansuri muntenești, 

moldovenești, ardelenești, 
melodii de joc, balade, 
doine și multe alte creații 
populare culese din vatra 
satului.

Momente artistice 
remarcabile și 
emoții de valoare

Mii de spectatori au 
luat parte la această săr-
bătoare dedicată portu-
lui, cântecului și dansului 
tradițional românesc, eve-
nimentul debutând în du-
pă-amiaza zilei de vineri, 
2 septembrie, cu o paradă 
impresionantă a costume-
lor populare provenite din 
toate colțurile țării. Orga-

nizatorii au oferit apoi ce-
lor prezenți o fascinan-
tă călătorie în univer-
sul culturii și spiritualității 
românești prin momente-
le artistice remarcabile ale 
interpreților și ansamblu-
rilor, precum: Ansamblul 
”Ciprian Porumbescu”, 
din Su  ceava, Ansamblul 
”Doina Oltului”, din Sla-
tina, Ansamblul de dan-
suri populare ”Hora Ma-
re” din Cricova - Chișinău, 
Ansamblul ”Baladele Del-
tei”, din Tulcea”, Orches-
tra ”Hora Bucureștilor”, 
din Capitală. 

În fiecare zi au fost 
momente artistice oferite 
de Ansamblul „Perinița”, 

din Otopeni, director Ma-
rian Ghenea, dirijor Ma-
rian Alexandru, maestru 
coregraf - Liliana Coma-
na, ansamblu care, în cei 
peste 20 de ani de activi-
tate, a reprezentat orașul 
cu mândrie la nenumăra-
te competiții naționale și 
internaționale, obținând 
foarte multe premii în țară 
și peste hotare. De ase-
menea, am remarcat par-
ticiparea Fanfarei de copii 
a orașului Otopeni  ”Mezzo 
Forte Soul Music”, dirija-
tă de Marian Alexandru 
și premiată la numeroase 
evenimente culturale.

În fiecare zi, publicul 
s-a delectat cu recitaluri 

ale unor artiști îndrăgiți 
precum: Angelica Flutur, 
Laura Lavric, Constan-
tin Enceanu, Mariana Io-
nescu Căpitănescu, Fete-
le din Botoșani, Constan-
tin Lătărețu și Taraful, Ali-
na Alexandru, Gheorghe 
Gheorghe, Letiția Boroi 
– Vișoiu, Ovidiu Homo-
rodean, Narcisa Băleanu, 
Florin Vasilică și Ansam-
blul Teleormanul, Ionuț 
Fulea și Taraful ”Codru”, 
din România, Ionuț Si-
dău, Lavinia Furtună, Ni-
colae Datcu, Mioara Veli-
cu, Gelu Voican și Tudor 
Voicu (fiul), Steliana Sima 
și Nicoleta Voica, artiști 
acompaniați de Orchestra 

Marian Alexandru. Festi-
valul a fost prezentat de 
Vărul Săndel, Theodora 
Ghenea și Simona Maican.

După cum a men ționat 
Marian Ghenea, directorul 
Centrului Cultural „Ion Ma-
nu” din Otopeni și, totoda-
tă, directorul și organizato-
rul evenimentului, festivalul 
de folclor este gândit să sti-
muleze interesul publicului 
pentru receptarea creațiilor 
folclorice autentice, atât a 
cântecului, cât și a portu-
lui popular românesc. Ma-
rian Ghenea a evidențiat 
că toate momentele artis-
tice sunt live, ceea ce în-
seamnă emoții transmi-
se prin excepționalul act 

interpretativ al artiștilor 
participanți. Directorul a 
evidențiat apoi participa-
rea tinerilor din Ilfov, în 
mod special a celor care 
studiază muzica sau dan-
sul la Centrul Cultural ”Ion 
Manu”, cum a fost cazul a 
două tinere care au cân-
tat la nai, cât și al copiilor 
care studiază dansuri po-
pulare în cadrul Ansamblu-
lui ”Perinița”. Un alt aspect 
de remarcat este valoarea 
educativă a festivalului, 
pentru că pe scenă, pre-
zentatorii oferă informații 
despre momentul artis-
tic, despre artiști, cum se 
numește melodia respecti-
vă, de unde vine etc. ”Fol-
clorul înseamnă mai mult 
decât bună dispoziție, în-
seamnă și cultură, și 
o tradiție care trebuie 
înțeleasă. În mod parado-
xal, folclorul românesc îl 

putem numi tristețea ve-
seliei. Este nostalgia de 
a fi, dar și bucuria de a 
trăi.  Oferim câte o mi-
că informație, pentru că 
emoția actului artistic es-
te mai importantă decât 
explicația actului artistic. 
Ea trebuie să se simtă. Eu 
propun publicului emoția, 
pentru că emoția, necu-

noscându-ne în sală, sca-
un lângă scaun, ne deter-
mină să simțim la fel. Im-
portant este când mă uit 
la vecinul meu din stânga 
sau din dreapta și îl văd că 
se bucură sau are o lacri-
mă în colțul ochiului. În-
seamnă că eu pot deveni 
empatic cu el”, a spus Ma-
rian Ghenea. 

Târgul tradițional 
a propus produse 
pentru toate 
gusturile 

Alături de momente-
le artistice și desfășurarea 
festivalului în sine, nu 
trebuie uitat târgul tra-
dițional, organizat în 
Piața Primăriei, în ca-
drul căruia am descope-
rit meșteri talentați din 
toate colțurile țării, dor-
nici să facă cunoscute tu-
turor celor prezenți, mi-
nunile izvorâte prin în-
demânarea și dragostea 
lor de frumos și tradiții, 
atât obiecte de îmbrăcă-
minte, cât și obiecte de-
corative sau produse ale 
gastronomiei tradiționale 
românești. L-am întâlnit 
aici și pe meșterul opincar 
Alexandru Ilinca din Olte-
nia, cu care am stat la tai-
fas preț de câteva minute 
și ne-a vorbit cu bucurie și 
mândrie despre produsele 
sale, opinci, cămeșe, că-
ciuli de blană, dar și des-
pre rețeta sa dacică de ur-
dă prăjită. 

Unic și fastuos, Fes-
tivalul Folcloric de Artă și 
Tradiție Populară de la Oto-
peni este așadar, incontes-
tabil, un eveniment de eli-
tă, rod al unei mobilizări 
exemplare, atât a organi-
zatorilor, cât și a artiștilor, 
care au reușit să transmi-
tă emoții speciale și puter-
nice, unui public dornic ”să 
consume” tradiția popula-
ră cu ale sale valori, cu res-
pect, împlinire, artă și au-
tenticitate.

actualitate actualitate

Un regal cu dansuri și cântece românești autentice, în Piața Primăriei

Festivalul Folcloric Otopeni 2022, la cea de a XVIII-a ediţie
Trei zile fastuoase cu interpreți și ansambluri de marcă
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