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Scopul evenimentului 
a fost valorificarea poten-
ţialului creativ al elevilor 
și tinerilor din Brănești 
prin activităţi de creaţie 
plastică în vederea sti-
mulării dezvoltării perso-
nale și a diversificării in-
strumentelor de informa-
re și cunoaștere a valo-
rilor culturale și naturale 
ale localităţii. În concurs 
s-au înscris 84 de lucrări 
extraordinare, semnate 
de elevi de la școlile și li-
ceele din Brănești.

Juriul, compus din 
Marin Dobre, artist plas-
tic; profesor Marius-Ovi-
diu Sebe, președinte 
al Asociaţiei Culturale 
Brănești; profesor de ar-
te plastice Georgeta Mel-
nic, artist plastic și Ale-
xandru Rădună, promo-
torul grupului ”Brănești 
online”, a deliberat având 
în vedere stimularea, în-
curajarea și atragerea 
elevilor și tinerilor că-

tre activităţi de creaţie 
 plastică.

”Arta joacă un 
rol extrem de 
important în 
dezvoltarea 
culturală și 
intelectuală a 
oamenilor”

Până la momentul 
premierii, în debutul eve-
nimentul de sâmbătă, a 
avut loc proiectarea lu-
crărilor înscrise la con-
curs pe acordurile muzicii 
interpretate de formaţia 
instrumentală ”Golden 
Trio”, compusă din ele-
vele Alisa-Florentina Ră-
ducan, Irina Slav și Ioana 
Slav, care a întregit cadrul 
vizual și ambiental cu arii 
celebre din compoziţiile 
lui Mozart, Ciprian Porum-
bescu și Grigoraș Dinicu.

”Arta joacă un rol ex-
trem de important în dez-

voltarea culturală și inte-
lectuală a oamenilor, cu 
atât mai mult în cazul co-
piilor. Întregul eveniment 
reprezenzintă o adevărată 
pledoarie a educaţiei pen-
tru arta plastică în rândul 
elevilor și a beneficiilor și 
rolului picturii și desenului 
în dezvoltarea celor mici”, 
a declarat prof. Marius-
Ovidiu Sebe, care a vor-
bit publicului despre pic-
tori și picturi celebre ale 
unor peisaje din Brănești.

Au fost amintiţi aici 
Alexandru Ciucurencu - 
”unul din cel mai repre-
zentativi pictori ai culorii”, 
Amadeo Preziosi, care în 
1869 l-a surpins pe pânză, 
într-o ”schiţă preliminară”, 
pe Regele Carol I, în interi-
orul bisericii Mănăstirii Pa-

sărea, alături de măicuţe și 
enoriași, ”marea doamnă 
a avangardei românești” 
- Margareta Sterian, cu o 
mare parte dintre lucrări 
inspirate din obiceiul Cuci-
lor din Brănești, Iosif Iser, 
Gheorghe Vânătoru, care 
a restaurat pictura Bisericii 
Brănești, prin anii ‘50 sau 
pictorul bisericesc Gheor-
ghe Busuioc.

S-a vorbit, de ase-
menea, despre pictorii 
brănișteni sau brăniștenii 
care au făcut din pictură o 
pasiune - profesorii Ioniţă 
Petre, Titel Iordache, 
Georgeta Melnic, tână-
rul desenator de portrete 
Ionuţ Olteanu și nu în ul-
timul rând, despre picto-
rulul Marin Dobre. Acesta, 
care a avut expuse în sa-

lă o serie de lucrări perso-
nale, a povestit celor mici 
cum a fost încurajat să-și 
dezvolte talentul și a de-
pănat câteva amintiri din 
începuturile carierei sa-
le, care a debutat entuzi-
ast, la 6 ani. Astăzi, lucrări 
semnate de artistul Marin 
Dobre pot fi admirate în 
numeroase expoziţii orga-
nizate în saloane renumi-
te din București, din ţară 
și internaţionale.

Premii pentru 
artiști talentați

Premierea propriu-zi-
să a câștigătorilor con-
sursului de pictură și de-
sen, care se dorește să 
fie continuat cu o a doua 
etapă, a venit după deli-

berări riguroase și a însu-
mat 14 premii de partici-
pare; 33 de menţiuni; 17 
premii III; 10 premii II și 
9 premiul I. Juriul a mai 
acordat un premiu spe-
cial elevei Ioniţă Daria-
Ștefania, clasa a X-a la 
Liceul Teoretic ”Traian 
Lalescu”, care a reali-
zat, în timpul evenimen-
tului, o nouă lucrare pe 
șevalet intitulată ”Mă-
năstirea Pasărea”. Lucră-
rile participante la con-
curs au aparţinut elevi-
lor de la școlile și licee-
le din Brănești, respectiv 
Școala Gimnazială Nr.1, 
Liceul Teoretic ”Traian 
Lalescu”; Seminarul Te-
ologic Creștin Ortodox 
”Sf. Filofteia” și celor de 
la Asociaţia de tradiţii și 

obiceiuri ”Helios”. 
Elevii au fost invitaţi 

pe scenă și au primit di-
plome și premii constând 
în materiale pentru de-
sen și pictură, respectiv 
bloc de desen, canvas-uri, 
acuarele, seturi de pensu-
le. Lucrările nepremiate, 
care au avut un punctaj 
mai mic, au primit premii 
de încurajare. Și, au mai 
primit diplome și membrii 
juriului - pentru implicarea 
acestora în organizarea 
concursului, iar profesoa-
ra Georgeta Melnic și Că-
tălina Teodorescu, condu-
cătoarea Asociaţiei ”Heli-
os”, au primit din partea 
organizatorului planșe de 
desen în semn de apre-
ciere pentru implicarea în 
mobilizarea și îndrumarea 
elevilor participanţi la con-
curs. Profesorul Marius-
Ovidiu Sebe a mulţumit 
tuturor participanţilor și 

a declarat că dorește să 
continue acest proiect cul-
tural-educativ, iar cele mai 
reușite lucrări să reprezin-
te partea ilustrativă a unui 
caiet auxiliar didactic de 

pictură și desen intitulat 
”Brănești, satul meu!”.

Evenimentul s-a în-
cheiat cu gândul la Sărbă-
toarea Unirii Principate-
lor din 24 ianuarie, iar toţi 

cei care au rămas în sală 
până la finalul manifestă-
rii s-au prins în Hora Uni-
rii pe acordurile muzicale 
interpretate de Formaţia 
”Golden Trio”.

actualitate actualitate

Concursul ”Brăneşti, satul meu” şi-a premiat artiştii

 ”O adevărată pledoarie a educației pentru arta plastică în rândul elevilor și a beneficiilor și rolului picturii și 
desenului în dezvoltarea celor mici”

Câștigătorii Premiului I

Sâmbătă, 21 ianuarie, de la ora 12.00, la 
Căminul cultural din Brănești a avut loc 
premierea concursului de pictură și desen 
”Brănești, satul meu!”, concurs care s-a 
derulat în perioada aprilie-septembrie 
2022, ca parte a proiectului cultural-
educativ ”Brănești - satul meu, leagănul 
copilăriei!”, inițiat anul trecut de Asociația 
Culturală Brănești și derulat cu sprijinul 
Primăriei, primarului Nicolae Cismaru și 
Consiliului Local Brănești.
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