
24 24 - 30 august 2020www.jurnaluldeilfov.roEVENIMENT

Mesaj inedit,  
din parcul cu pictori  

pe alei

Chitila 
Summer Art,
vernisajul

ediţiei a V-a
„Îmi place o pictură care mă face să doresc să cutreier 

prin ea”, spunea celebrul pictor francez Auguste Renoir, 
maestru în minunata galerie a impresioniştilor - marii 

artişti ai picturii „en plain air” (trad.: în aer liber).

Eugen DICHISEANU

Acel model de artă a 
consfinţit mutarea şevaletu-
lui din atelier în mijlocul na-
turii şi adevărurilor ei. Aco-

lo se petrec unicitatea lu-
minii, armonia de  culori 
şi viaţă ale fiecărei cli-
pe. 

Mesaj cu 
semnificaţie  

şi artişti
“Chitila Summer Art” 

şi-a deschis porţile creaţiei 
în aer liber luni, 17 aug. a.c., 
şi peste cinci zile a avut loc 
vernisajul expoziţiei. 

 „Oraşul, între natură şi 
locuire prin regenerare” es-
te noul mesaj şi îndemn 
pentru comunitate, înscris 
de eveniment. Iar minuna-
tul Parc Dendrologic a fost 
gazda a şapte pictori: Emi-
lia Marinescu, Iana Bradu, 

Ammar Alnahhas, Gheor-
ghe Coman, Dorin Apreute-
sei, George Costea şi Florin 
Mihai. Pe toată durata de lu-
cru, arta lor plastică s-a de-
rulat în prezenţa publicului, a 
oricui a avut bucuria să asis-
te la etapele de creaţie ale 
celor 14 tablouri realizate. 

Organizatori  
şi vernisaj  
cu oaspeţi

Fundaţia „PRO Chitila” 
a fost organizatorul aces-
tei ediţii, într-un parteneriat 
consacrat şi fructuos cu Pri-
măria oraşului, condusă de 
edilul Emilian Oprea şi firma 
„Sgrafitto”. 

La vernisaj au participat: 
prof. Natalia Rotaru - preşed. 
fundaţiei organizatoare, pri-
marul Emilian Oprea, vicele 
Costel Andrei, Alexandrina 
Niţă – dir. Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Pro-

movarea Culturii Tradiţionale 
(CJCPCT) Ilfov, prof. Ştefa-
nia Duminică - dir. Şc. gimn. 
“Prof. Ion Vişoiu” şi Ana Ma-
ria Andrei – din partea Fun-
daţiei “Preţuieşte Clipa”. 

Dintre pictori s-au adre-
sat asistenţei Emilia Mari-
nescu, membru U.A.P.,  co-
ordonator al grupului de ex-
pozanţi şi Gheorghe Coman. 
Pentru creaţia deosebită, fi-
ecare artist plastic a primit 
o Diplomă de Apreciere, în-
mânată de edilul oraşului, în 
aplauzele asistenţei. Tot el, 
în cuvinte calde, le-a mul-
ţumit voluntarilor Fundaţiei 
„PRO Chitila”, precum şi tu-
turor celor implicaţi. Din par-
tea oaspeţilor, Alexandrina 
Niţă - dir. (CJCPCT) Ilfov, a 
prefigurat, pe viitor, o impli-
care partenerială a instituţiei 
pe care o conduce, ca sprijin 
concret pentru multiplicarea 
valorii acestui eveniment re-
marcabil.


