
 

 

 
 

Data: 04 aprilie 2017 

 

Comunicat de presă 

 

Pentru creșterea atractivității turistice a Casei Atelier Gabriel Popescu, a reînvierii artei gravurii și a 

personalității gravorului Gabriel Popescu, în cadrul proiectului ”Restaurarea și consolidarea Casei Atelier 

Gabriel Popescu, Comuna Vulcana-Pandele, Județul Dâmbovița”, Consiliul Județean Dâmbovița a 

desfășurat în perioada 27 - 31 martie, o tabără – concurs de grafică pentru 10 artiști profesioniști. 
Activitatea a fost organizată în urma semnării Actul adițional nr. 3/ 30.09.2016, la contractul de finanțare nr. 

PA16/RO12-LP14/30.06.2015 pentru proiectul “Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, 

comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița”, din cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea și 

revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014. 

Această activitate nouă a constat în desfăşurarea unei tabere pentru profesioniști cu o durată de 5 zile. 

Participanţii au fost cazați la Hotel King din Târgovişte şi transportaţi în fiecare zi către locaţii de interes, 

obiective de patrimoniu din localitate şi din judeţ (Târgovişte, Vulcana-Pandele, Potlogi, Peștera Ialomiței etc.) 

care au constituit surse de inspiraţie pentru lucrările de grafică.  

Lucrările realizate de cei 10 artiști profesioniști participanți la tabără au fost jurizate, în data de 31 

martie, de oameni de artă – membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Ploiești, în cadrul 

concursului care s-a desfășurat la Muzeul de Istorie din Târgoviște începând cu ora 11:00. 

Premiul I  a primit  lucrarea nr. 1 cu titlul “COMPOZIȚIE”,  Artist: Ana OPRIŞOREANU 

Premiul II a primit lucrarea nr. 9 cu titlul “LUMINĂ DIN LUMINĂ”,  Artist: Valter PARASCHIVESCU 

Premiul III a primit lucrarea nr. 4 cu titlul  “OCHIUL DIVIN”,  Artist: Răzvan – Petrișor DRAGOȘ 

Ceilalți artiști profesioniști au primit diplome de participare iar lucrările cu care au participat la 

concurs au fost: 

lucrarea nr. 2 cu titlul“Curtea Domnească din Târgoviște 2017”, Artist: Marilena GHIORGHIȚĂ 

lucrarea nr. 3 cu titlul “Interiorul Muzeului de Artă Târgoviște”,  Artist: Aneta FILIP 

lucrarea nr. 5 cu titlul “MEMORIA TIMPULUI”,  Artist: Mihai ȘERBĂNESCU 

lucrarea nr. 6 cu titlul “Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, Artist: Alfred DUMITRIU 

lucrarea nr. 7 cu titlul “ISTORIE”, Artist: Cristina BOTEZ 

lucrarea nr. 8 cu titlul “Gabriel Popescu - Gravorul și soția”, Artist: Alexandru GRECU 

lucrarea nr. 10 cu titlul “MEMORII”, Artist: Vlad DUMITRIU 

Cele 10 lucrări care au participat la concursul de la finalul taberei vor intra în patrimoniul muzeului 

Gabriel Popescu din Vulcana Pandele. 

 

La expoziția - concurs au participat: Valeriu Florin Gilia – director executiv, Direcția Programe 

Europene din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, Bejgu Marcel – președinte al Uniunii Artiștilor Plastici 

din România, filiala Ploiești, Adet Tiberius, Anghel Cristian, Nicolae Adrian, Sutu Florinel – membrii ai 

Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Ploiești, Ovidiu Cârstina – managerul Complexului Național 

Muzeal ”Curtea Domnească, reprezentanți ai Unității de Implementare a Proiectului. 

În cadrul taberei concurs de grafică s-au făcut excursii de documentare la obiectivele turistice 

importante din județul Dâmbovița, pe durata cărora, artiștii participanți au făcut schițe și-au format o idee 

plastică, care le-a servit ulterior pentru realizarea creațiilor grafice necesare expunerii și premierii lor la finalul 

taberei. Fiecare participant a optat pentru propriul subiect compozițional, fie inspirat de schițele realizate de-a 

lungul excursiilor documentare, fie au ales propriile idei și exprimări plastice. 

   

    Consiliul Județean 
Dâmbovița 

 



 

 

Prin activitățile suplimentare organizate în cadrul proiectului, din care face parte și această tabără – 

concurs de grafică, s-a dorit sporirea vizibilității artei grafice românești, cu accent asupra tehnicii gravurii, 

revitalizarea meșteșugului gravurii tradiționale și punerea în valoare a gravurii românești, creșterea interesului 

vizitatorilor pentru unicitatea muzeului - singura casă atelier de gravură din România cu presă de lemn. 

Participanții la tabăra – concurs de grafică au primit câte 1 DVD cu filmul documentar despre 

gravură/artă grafică românească care prezintă viața și opera marelui artist gravor -  Gabriel Popescu, 

film realizat tot în cadrul proiectului. 

 

 Pentru mai multe informaţii despre proiect vă puteţi adresa Beneficiarului, Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, e-mail: consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 

207600; + 40 245 212230, websit-urile: www.cjd.ro și www.casaateliergabrielpopescu.ro  

Persoană de contact: Mădălina Breazu, Manager de Proiect, e-mail: madalina.breazu@cjd.ro   

 

Proiect Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului PA 16/RO12 

„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural și natural”. 

Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să accesaţi www.eeagrants.org  

 

 

 

www.eeagrants.org 

mailto:consjdb@cjd.ro
http://www.cjd.ro/
http://www.casaateliergabrielpopescu.ro/
mailto:madalina.breazu@cjd.ro
http://www.eeagrants.org/

