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Jurnalul de Ilfov, care 
a fost implicat în prezen-
tarea acestui eveniment 
cultural unic în Ilfov,  or-
ganizat de Administrația 
Fondului Cultural Național 
în parteneriat cu Primă-
ria Corbeanca, a relatat 
în amănunt modul în ca-
re, timp de peste o lună, 
zece sculptori consacrați 
din România și-au dăruit 
inspirația și talentul pen-
tru a transforma noul parc 
din Corbeanca într-o ade-
vărată expoziție perma-
nentă de artă. Jurnalul de 
Ilfov v-a prezentat în pe-
rioada aprilie-mai cei 10 
artiști cunoscuți atât în 
țară, cât și peste hotare, 
unde au participat la nu-
meroase simpozioane și 
expoziții de cultură și un-
de mulți au obținut premii 
prestigioase. Din 1 august 
și până pe 5 septembrie, 
iubitorii de artă din Cor-
beanca, și nu numai, i-au 

putut urmări dând viață 
unor lucrări inedite, care 
vor rămâne în patrimoniul 
acestei comune ilfovene. 
Cei 10 artiști participanți, 
pe care Jurnalul de Ilfov 
i-a prezentat individual 
sunt: Anton Rațiu, care a 
fost și director artistic al 
evenimentului, Jorge Ma-
fu, Dorin Lupea, Titi Cea-
ră, Ovidiu Ștefan Toader, 
Dinu Câmpeanu, Andrei 
Marina, Radu Dumitru, 
George Tănase și Bogdan 
Breza.

 
Creații reper ce 
pot reînvia tradiția 
de la Măgura

De acum, odată cu fi-
nalizarea proiectului, ori-
cine va vizita parcul din 
Corbeanca și va vedea 
creațiile celor zece artiști 
va descoperit cu siguranță 
că așezarea din apropi-
erea Capitalei poate fi 

considerată, grație aces-
tor lucrări remarcabile, 
un reper cultural de elită 
în județul Ilfov. Inițiatorii 
proiectului își doresc ca 
tabăra de la Corbeancă 
să se transforme într-un 
eveniment multianual, ca-
re să reînvie tradiția ves-

titei tabere de sculptură 
de la Măgura, județul Bu-
zău. După cum a infor-
mat managerul de pro-
iect, Alexandru Baku, te-
ma evenimentui cultural a 
fost „Armonie”, iar artiștii 
participanți au trebuit s-o 
înfățișeze în lucrările lor.

„Corbeanca este pri-
ma comună din țară ca-
re a accesat fonduri de 
la Administrația Fondului 
Cultural Național pentru 
organizarea unei tabere 
de sculptură în piatră, în 
valoare totală de 85.000 
de lei. Acestor fonduri li 

se adaugă un procent de 
10% (14.030 lei), partici-
parea 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 a dotat 
tabăra cu corturi și a asi-
gurat apa plată și minera-
lă pe întreaga perioadă de 
desfășurare a taberei”, a 
spus Alexandru Baku. 

În județul Ilfov, ta-
băra de sculptură în pia-
tră  a fost primul eveni-
ment cultural de o ase-
menea amploare, compa-
rabilă cu cea de la Măgu-
ra, din județul Buzău, ca-
re, din păcate, și-a încetat 
activitatea. 

”În această perioa-
dă, primăria Corbean-
ca, împreună cu Consiliul 
Județean Ilfov finalizea-
ză amenajarea unui parc 
de 2,97 ha și ne dorim ca, 
la final, verdele gazonului 
și al arborilor să se îmbi-
ne armonios cu albul pie-
trelor prelucrate de artiști 
consacrați și transformate 
în opere de artă, spre în-
cântarea celor care vor vi-
zita acest parc. Ne adre-
săm astfel celor 18.000 
de locuitori ai comunei, 
dar totodată și celor din 
așezările învecinate, și 
chiar bucureștenilor, da-
că avem în vedere cei 20 

de kilometri care ne des-
part de Capitală. «Armo-
nie», va fi tema acestei 
prime ediții, care este o 
temă stringentă pentru lo-
calitatea noastră, deoare-
ce aici există discrepanțe 
între populația nativă și 
cei stabiliți în Corbeanca 
după anul 2005, în ma-
re parte oameni de afa-
ceri și corporatiști, cum de 
 altfel există la nivelul în-
tregii societăți românești 
în acest moment. Vom în-
cerca astfel crearea unei 
armonii în comunitate, 
precum și între generații, 
dar încercăm totodată  să-i 
atragem pe tineri spre cul-
tură” ne spusese Alexan-
dru Baku, acum mai bine 
de două luni de zile.

”Arta și frumosul 
unesc oamenii”

Închiderea tabe-
rei de sculptură în pia-
tră ”Armonia”, organiza-
tă de Administrația Fon-
dului Cultural Național în 
parteneriat cu Primăria 
Corbeanca, cu sprijinul 
Asociației Culturale Cor-

beanca, s-a făcut în ca-
drul unei festivități la ca-
re au participat, alături 
de artiști, și oficialități ale 
județului Ilfov, cât și iubi-
tori ai artei. Evenimentul 
s-a bucurat și de prezența 
excelenței sale Sultan bin 
Sultan, reprezentantul 
șeicului din Abu Dhabi – 
Emiratele Arabe Unite, în 
calitate de investitor in-
teresat în țara noastră de 
oportunități de afaceri  în 
domenul energiei verzi, 
agricultură și transporturi. 

”Sunt fericit că am 
reușit să încheiem acest 
eveniment major pentru 
comuna noastră, precum 
și pentru județul Ilfov. Es-
te prima tabără de sculp-
tură în piatră din apropie-
rea Bucureștiului. Veți ve-
dea că aceste lucrări au 
înnobilat acest parc”, a 
spus Alexandru Baku.

Prefectul județului Il-
fov, Daniel Zamfir, vizi-
bil emoționat a precizat 
că ”la început au fost câ-
teva prietre. Acum, după 
munca sculptorilor, au de-
venit obiecte de artă. Arta 
și frumosul unesc oame-

nii. Arta și frumosul duc la 
armonie. Mă bucur că la 
acest moment alături de 
noi sunt și copii și tineri 
și oameni în vârstă, în-
seamnă că frumosul, ar-
ta lucrurile plăcute unesc 
oamenii. La fel, mă bucur 
că suntem împreună fi-
ind sănătoși și vă doresc 
să rămâneți în continuare 
sănătoși”.

Un eveniment de 
excepție 

”Este un eveniment 
de excepție în județul nos-
tru, în comuna Corbean-
ca. Este un eveniment de 
excepție în care pietrele au 
prins viață pentru fiecare 
om care le privește. Aces-
te lucrări de artă vor duce 
imaginația unora și ceea 
ce crește în sufletul fiecă-
ruia pe mulți ani de acum 
încolo”, a spus Rizia Tudo-
rache, vicepreședintele CJ 
Ilfov. El a adăugat, citân-
du-l pe Michelangelo, că 
în fiecare bloc de piatră se 
află o statuie și e treaba 
sculptorului să o descope-
re, semnalând că de acum 

10 opere de artă au intrat 
în patrimoniul comunei 
Corbeanca, dar și al între-
gului județ Ilfov. ”Corbean-
ca s-a dezvoltat în armonie 
și, în curând, aici, va fi ga-
ta, pe lângă acest frumos 
parc, o Casă de Cultură, 
o primărie nouă, o școală 
cu bazin de înot cu o ca-
pacitate de 1.000 de elevi, 
o grădiniță. Meritul este al 
primarului Valeriu Anton, 
care deși administrează un 
buget foarte mic, a reușit 
să atragă fonduri pentru 
realizarea acestor proiec-
te. Cred că este prima co-
mună din țară care orga-
nizează un astfel de eve-
niment măreț la Corbean-
ca. Sunt bucuros că se în-
tâmplă un astfel de eveni-
ment în județul nostru și 
mai ales în Corbeanca.  Ar-
monia a fost tema acestei 
prime ediții și poate nu de-
geaba a fost aleasă aceas-
tă temă. Pentru că rolul ar-
tistului este acela de a dez-
vălui omenirii calea spre 
armonie și ceea ce lipsește 
societății românești la 
această oră”, a declarat Ri-
zia Tudorache.

Primarul comunei 
Corbeanca, Valeriu An-
ton, a dorit să precizeze 
că acest proiect a început 
anul trecut prin atragerea 

de fonduri nerambursabi-
le, exprimându-și, de ase-
menea, convingerea că 
vor fi dezvoltate multe al-
te proiecte culturale, oda-
tă cu finalizarea Casei de 
Cultură Corbeanca.  Edilul 
a mai subliniat că cel mai 
important proiect este o 
comunitate care să tră-
iască și să se dezvolte în 
armonie. Primarul Valeriu 
Anton a înmânat simbolic 
lui Sultan bin Sultan și un 
însemn în calitate de vii-
tor cetățean de onoare al 
localității Corbeanca.

Alexandru Baku a ofe-
rit diplome și premii tutu-
ror artiștilor care au făcut 
posibil acest proiect artis-
tic deosebit: Anton Rațiu, 
pentru lucrarea ”Dialog”, 
Dinu Câmpeanu, pentru 
”Ștergar”, Dorin Lupea, 
pentru lucrarea ”Lara și pri-
etenul ei extraterestru” ca-
re va fi așezată lângă locul 
de joacă al copiilor, Jorge 
Mafu, pentru ”Calea, ade-
vărul, viața”, Ovidiu Ștefan 
Toader, pentru ”Stone Stre-
ch”, Bogdan Breza, pentru 
”Cartea Sufletului”, Radu 
Dumitru, pentru ”Nostal-
gia Întâlnirii”, Andrei Mari-
na, pentru ”Iluzie”, Gheor-
ghe Tănase pentru ”Talis-
man” și Titi Ceară, pentru 
”Portret de cal”.

acualitateactualitate

  Corbeanca. Închiderea oficială  a Taberei de sculptură ”Armonie”

10 opere de artă pentru un reper cultural de elită în Ilfov

Într-o atmosferă relaxantă, dar plină de emoție, 
sâmbătă a avut loc, închiderea oficială a Taberei 
de sculptură ,,Armonie”, care s-a desfășurat în 
perioada 1 august – 5 septembrie 2020, în incinta 
noului parc din Corbeanca. Cele 10 sculpturi ale 
artiștilor care au participat la acest proiect au fost 
amplasate pe poziții, urmând ca după finalizarea 
parcului, lucrările de artă să poată fi admirate în 
voie de toți iubitorii de frumos.

Cristina NedelCu
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