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Elite Art Club UNESCO are ca scop promovarea principiilor 
fundamentale UNESCO prin organizarea unor proiecte culturale 
complexe care răspund la exigenţele societăţii civile naţionale şi 
contribuie la dezvoltarea României din punct de vedere cultural şi 
educaţional. La nivel internaţional, eforturile Elite Art Club UNESCO 
se concentrează în direcţia promovării cooperării intelectuale 
internaţionale şi difuzarea valorilor culturale universale punând 
un accent deosebit pe rolul României în dezvoltarea patrimoniului 
cultural european. 

Elite Art Club UNESCO este o organizaţie non-guvernamentală 
nonprofit ce şi-a început activitatea în 2003 iar în 2010 a devenit 
unicul reprezentant în România al reţelei globale Jeunesses Musicales 
International – cea mai amplă organizaţie neguvernamentală din 
lume dedicată promovării tinerilor muzicieni. Toate proiectele 
asociaţiei au în vedere susţinerea şi dezvoltarea parcursului 
profesional al tinerilor artişti, o atenţie deosebită fiind acordată 
artiştilor români şi difuzării operelor acestora la nivel internaţional.
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Classics for Pleasure

În perioada 10 - 12 august a avut loc cea de-a VIII-a ediție a festivalului de muzică 
clasică Classics for Pleasure. Evenimentul, care este cunoscut ca fiind cel mai 

mare festival de muzică clasică în aer liber din Ardeal a atras un public de peste 
14.000 de melomani și a oferit pe lângă muzică o serie de activități adiacente, 
destinate celebrării unor evenimente importante.10
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Ediția din 2018 a fost intitulată 
Classics for Pleasure - 100 de 
ani de excelență, în onoarea 
Centenarului, un punct de 
reper istoric monumental, care 
a marcat destinul întregii țări. 
Programul artistic al festivalului 
a fost conceput în așa fel încât 
să ofere un melanj inedit de 
clasic, tradițional și rock și a 
adus pe scenă unii dintre cei 
mai mari artiști români, alături 
de tinere talente aflate în plină 
accesiune. 
Classics for Pleasure s-a 
desfășurat în Sibiu, în Piața 
Mare și Biserica Ursulinelor 
și a constat din 4 concerte, 
fiecare dedicat unei categorii 
de public diferite.

proiecte muzicale
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A doua zi i-a răsfățat pe melomani cu doua concerte: Delectare barocă din Biserica Ursulinelor care a 
adus maiestuozitatea barocă în cea mai frumoasă biserică din Sibiu și concertul Rock & Play din Piața 
Mare, un melanj unic între rock și classic ce a încântat publicul și care a fost dedicate publicului tânăr 
și iubitorilor de rock și pop care nu au mai participat niciodată la concerte de muzică clasică. Dirijorul 
Alexandru Ilie, Orchestra Philarmonia Elite și solistul Adrian Petrescu au fost aplaudați îndelung pentru 
acest tur de forță care le-a demonstrat încă o data virutozitatea. Festivalul s-a încheiat pe data de 12 
august cu concertul Clasic & Magnific, susținut de legendara Felicia Filip, unul dintre cei mai mari dirijori 
români din istorie – Petre Sbârcea și de Diana Maria Petrache o tânără pianist care s-a remarcat șa nivel 
international prin talentul său deosebit. Un adevărat regal muzical, dedicate iubitorilor de muzica clasică.

În cinstea succeselor remarcabile pe care orașul Sibiu le-a obținut în domeniile turistic, cultural și 
gastronomic au fost realizate 12 circuite turistice inedite și o serie de interviuri cu chef-i deosebit de 
talentați din Sibiu. 

www.classicsforpleasure.ro

A VIII-a ediție a festivalului s-a deschis pe data de 10 august, cu un concert Proms of Delight, devenit 
deja o tradiție a festivalului. Repertoriul a reunit lucrările unora dintre cei mai mari compozitori din 
istorie și cross-overuri originale iar protagoniștii serii au fost orchestra Transilvania, soprano Luiza Fatyol, 
Tenorul Marius Budoiu și dirijorul Adrian Petrescu.

proiecte muzicale
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Jeunesses Musicales Conducting Masterclass
Jeunesses Musicales Conducting Masterclass este un program de cursuri 

intensive care se desfășoară pe parcursul a 5 zile sub îndrumarea unora 
dintre cei mai buni profesori de dirijat din lume: Sigmund Thorp de la Academia 
Norvegiană de Muzică din Oslo și Christian Ehwald de la Academia de Muzică 
Hans Eisler din Berlin. Cursurile sunt ținute cu participarea Orchestrei Camerata 
Regală și a pianistelor Raluca Ouatu și Verona Maier.19
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Masterclassul este internațional și se 
adresează dirijorilor de peste tot din 
lume indiferent de vârstă. Pe baza 
aplicațiilor trimise sunt selectați maxim 
15 participanti activi, care lucrează zilnic 
cu orchestra si cu cele două piane. 
Masterclass-ul reuneşte dirijori din 
toate colţurile lumii care sunt dedicaţi 
profesionalismului şi excelenţei, iar anul 
acesta programul a atras participanţi din 
China, Spania, Statele Unite ale Americii, 
Australia, Canada, Lituania, Coreea de 
Sud şi România. Cursurile de măiestrie 
reprezintă o oportunitate extraordinară 
pentru participanți de îmbunătăţire 
a tehnicii dirijorale. Cursurile s-au 
desfășurat în cadrul Universității 
Naționale de Muzică București, pe 
baza unei programe stabilite de cei doi 
profesori, în perioada 19 - 24 august.



11www.bucharestcompetition.ro/masterclass
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La finalul programului de Masterclass, cei mai buni 8 cursanți au fost aleși pentru a dirija în cadrul 
concertului New Classics, un concept original Elite Art Club UNESCO, ce a marcat finalul cursurilor 
de măiestrie. Concertul, care s-a desfășurat pe data de 24 august în incinta Universității Naționale de 
Muzică, a avut rolul de a promova în randul publicului noua generație de dirijori și să le ofere tinerilor 
o experiență deosebită, alături de una dintre cele mai bune orchestre din țară. Cel mai bun participant 
român a avut oportunitatea de a interpreta în premieră noua creație a compozitorului român Dan 
Dediu, Elegia Minacciosa. Repertoriul a inclus de asemenea lucrări compuse de Sibelius, Beethoven și 
Mendelssohn – Bartholdy. Dirijorii selectați să participe în cadrul concertului au fost Park Sejoon, Lui Sze 
Ho Kens, Shen Yiwen, Sharpe Louis, Biveinis Algirdas, Lin Musen, Lee Tsan-Yang și Ilie Alexandru. 
 
www.bucharestcompetition.ro/masterclass 
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Concursul Internațional de Dirijat Jeunesses 
Musicales București

Concursul Internațional de Dirijat Jeunesses Musicales București este una 
dintre cele mai importante competiții dedicate tinerilor dirijori din lume. Timp 

de 5 zile, 50 de tineri dirijori din 27 de țări și-au demonstrat măiestria în fața unui 
juriu format din personalități remarcabile: Sigmund Thorp (Președintele juriului), 
Vasile Cazan (General Manager al Filarmonicii din Târgu Mureș), Gheorghe 
Costin (dirijor al Orchestrei Banatul din Timișoara), Christian Ehwald (Profesor la 
Academia de Muzică Hans Eisler din Berlin), Bujor Prelipcean (General Manager 
al Filarmonicii Moldova din Iași), Jacek Rogala (General Manager și dirijor al 
Orchestrei Filarmonicii din Kielce)  și Daniel Weissmann (General Manager al 
Orchestrei Filarmonicii Regale din Liege).

26
-3

0  
au

gu
st

proiecte muzicale



15www.bucharestcompetition.ro 



16

În urma probelor eliminatorii au rămas doar 3 dirijori în finala care s-a ținut pe data de 30 august. Cei 
3 dirijori au fost Anton Shaburov din Rusia, Joanna Natalia Slusarczyk din Polonia şi Ilie Alexandru din 
România. 

Anton Shaburov a câştigat deja câteva competiţii importante: în anul 2016 a obținut premiul I la 
Concursul Internaţional de Dirijat Felix Mendelssohn din Thessaloniki, Grecia şi premiul I la Concursul 
de Dirijat Ilya Musin din Rusia. Din 2017 acesta este dirijorul principal şi directorul artistic al Orchestrei 
Simfonice de Stat din Orientul Îndepărtat (Khabarovsk, Rusia). Anton a terminat doua conservatoare 
importante şi de fiecare dată a absolvit cu onoruri: în 2008 de la Ural Mussorgsky şi în 2011 de la Moscow 
Tchaikovsky unde a studiat cu legendarul profesor Gennady Rozhdestvensky. Cariera sa profesională 
a început în anul 2009 cand a devenit directorul artistic şi dirijorul principal al orchestrei simfonice a 
conservatorului de stat Mussorgsky.

Ediția din 2018 a fost ediția a IX-a și s-a remarcat prin maiestuozitate și virtuozitate iar tinerii concurenți 
s-au ridicat la înălțimea repertoriului care a conținut lucrările compozitorilor legendari Schumann, 
Rachmaninov, Sibelius, Brahms și Dvorak.

De-a lungul timpului, Concursul Internațional de Dirijat Jeunesses Musicales București a contribuit la 
lansarea internațională a numeroase cariere. Dirijorii care participă în concurs au sub 35 de ani și mulți 
dintre ei se află pentru prima dată pe o scenă de o importanță internațională ca cea a Ateneului Român. 
Aceștia sunt selectați de către membrii juriului pe baza aplicațiilor lor pentru potențialul extraordinar 
pe care îl au.

proiecte muzicale
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FRESH 2018
În urma primei ediții a concursului de artă vizuală #FRESH, Elite Art Gallery a organizat 

două expoziții dedicate câștigătorilor. Competiția s-a adresat pictorilor și graficienilor 
din România și a urmărit descoperirea și promovarea artiștilor tineri, cu scopul de a 
le crește vizibilitatea pe piața de artă și de a le oferi oportunități noi de dezvoltare în 
carieră.

Juriul #FRESH a fost compus din Zuzu Caratănase, Marius Barb și Ovidiu Ionescu, 
membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. 8 i
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În perioada 8 Ianuarie – 1 Februarie 
2018, expoziția a reunit lucrările 
artiștilor Claudia Ion și Ioana 
Mîrlogeanu. Claudia Ion tratează 
diferențiat suprafața pânzei, din 
încercarea de a atrage privirea către 
interiorul lucrării. Natura și omul 
este o serie ulterioară portretelor 
realizate de artistă, iar prin această 
expoziție și-a propus să armonizeze 
omul și natura, teme care o preocupă 
în căutările artistice din prezent. 
Ioana Mîrlogeanu, în proiectul de 
pictură Ipostaze, vizează propriul 
eu, fiind observate metamorfozele 
din timpul creației sau din viața de 
zi cu zi. În acest fel, artista reflectă în 
autoportrete trăirile și transformările 
sale, precum și raportul cu 
evenimentele exterioare care se 
oglindesc în universul lăuntric.

www.eliteart-gallery.com
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În perioada 11 Iunie – 6 Iulie 2018, Elite Art Gallery a organizat cea de a doua expoziție #FRESH. Expoziția 
a reunit lucrările artiștilor Smaranda Isar și Lost.Optics care au transformat arta lor în instrument de creare 
a noi modele vizuale. Ceea ce caracterizează arta lui Lost.Optics este reflectarea relației dintre formele 
geometrice, într-un stil futurist, post graffiti, puternic marcat de mediul digital. Atracția artistului pentru 
spații industriale abandonate în care și-a creat structurile labirintice a determinat ulterior trecerea la 
alte suprafețe și texturi. Smaranda Isar experimentează în mai multe medii și tehnici artistice, apelând la 
gravură, sculptură, ceramică și instalație pentru a exprima cu măiestrie plastică expresia stărilor sale. Ceea 
ce îi ghidează creațiile presupune întâi de toate cercetarea și interpretarea temei pe care o transformă în 
mesaj. Apoi, urmează zona experimentală unde artista descoperă tehnici precum fotografia, costumul, 
gravura, ceramica, desenul, țesătura, instalația etc. Cea de a treia zonă îi este cea mai apropiată pentru 
că i-a marcat începutul drumului artistic și se referă la desenul liber și scris.

www.eliteart-gallery.com
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The Offence Report / 
Christian Paraschiv 

În perioada 5 Martie – 12 Aprilie 2018, Elite Art Gallery a găzduit expoziția „The offense 
report” semnată de Christian Paraschiv, un reprezentant marcant al generației ’80 care 

portretizează moștenirea traumatizantă a Comunismului. Pe de o parte, lucrările fac 
apel la memorie ca la o componentă care conservă și e vitală cunoașterii. Aici, artistul 
pare să resimtă un soi de datorie de a-și aminti, poate chiar nevoia de a face apel la 
memoria colectivă pentru a găsi adevărul istoriei personale și colective. În același timp, 
el este preocupat de uitare, de ștergerea acelor părți din memoria autobiografică, 
încercând o valorificare a viitorului prin aducerea a ceea ce e intim în social și invers.  5 m
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Ikariotika / 
Maurice Mircea Novac

În perioada 23 Aprilie – 4 Mai 2018, Elite Art Gallery a găzduit expoziția „Ikariotika” 
semnată de Maurice Mircea Novac. Cariera artistică a lui Maurice Mircea Novac s-a 

remarcat prin etape emblematice în ceea ce privește diversitatea abordării plastice. 
Exilul politic de la începutul anilor ‘90 l-a expus unor tehnici artistice variate, stilul și 
tehnicile de lucru amintind pe plan internațional de maeștrii Bruegel, Vermeer sau Van 
Dyck. Lucrările din seria „Ikariotika” fac parte din perioada post fotografică a artistului. 
Obiectele și corpul uman sunt parțial abstractizate, violente și emoționale în tușă, iar 
fundalul este abstractizat prin contrastele atent controlate.   23
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nonHUMAN states  / 
Pavilionul de Artă Art Safari, București

În cheia unui discurs ce reflectă umanitatea dezbrăcată de stări, supusă unui 
experiment de abordare plastică și tradusă prin prisma contemporaneității, expoziția 

de grup a reunit lucrările artiștilor Daniela Donțu-Hașcevoi, Victor Fota, Nadejda Lungu 
și Andrei Simion. Conceptul curatorial a fost semnat de Ana Traci-Neagoe. Într-o epocă 
marcată de noile media, într-o lume transformată de superficialitate și negare, expoziția 
punctează etape prin care ființa umană adoptă alte însușiri. Cu accent pe figurativ, 
lucrările surprind portrete care nu ezită să-și ascundă identitatea. 

proiecte de artă vizuală
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Pictori de azi la Balcic 2018 / 
În perioada 27 August – 28 Septembrie 2018, Elite Art Gallery a deschis o nouă 

expoziție dedicată taberei „Pictori de azi la Balcic”, proiect care se desfășoară sub egida 
Elite încă din 2003. Expoziția a fost curatoriată de Carla Schoppel și a reunit lucrările 
artiștilor Gabriel Bălașa, Irlo, Liviu Coman și Otilia Cadar. „Pictori de azi la Balcic 2018” a 
presupus explorarea legăturii dintre tradiție și inovație, o trecere de la figurativul clasic 
la abstractizarea și conceptualizarea peisajelor. Rezultatul taberei dovedește că ceea ce 
a ghidat artiștii a fost necesitatea de a urma valorile și tendințele contemporaneității. 
Organizând o tabără restrânsă, exclusiv cu participarea unor artiști tineri, dar foarte 
activi pe piața de artă, am reușit să oferim o nouă perspectivă asupra acestui ținut cu 
istorie.

Expoziția a fost deschisă cu un moment muzical oferit de Bălașa Percussion.
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Mosaic: Portrayal of Diversity / 
„Mosaic: Portrayal of Diversity” este un proiect de artă vizuală care a presupus 
recuperarea și promovarea reperelor identitare a cinci minorități etnice din România 
prin realizarea a 15 portrete. Artiștii plastici Otilia Cadar, Theodor Grigoraș, Eduard 
Andrei Simion, Nadejda Lungu și Daniela Donțu-Hașcevoi au portretizat sașii, romii, 
maghiarii, armânii și rușii lipoveni din câte un sat din România. 

Expoziția itinerantă a fost deschisă în perioada 19 – 23 Octombrie 2018 la Bacău, în 
parteneriat cu Galeriile Karo, respectiv la Elite Art Gallery, în perioada 30 Octombrie – 4 
Noiembrie 2018.

„Mosaic: Portrayal of Diversity” este un proiect realizat de Elite Art Club UNESCO și co-
finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. 

19
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Impresariat artistic
Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor tineri prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun 
publicului noi forme de exprimare artistică. Galeria susține două artiste tinere, dar cu posibilități limitate de a-și 
continua cariera artistică.

HOMOLUDES / Nadejda Lungu
În perioada 15 Mai – 9 Iunie 2018, Elite Art Gallery a organizat expoziția personală a 

artistei Nadejda Lungu cu titlul „HomoLudens”, expoziție curatoriată de istoricul de 
artă Ana Traci-Neagoe. În cheia spiritului ludic, expoziția reflectă umanitatea dezbrăcată 
de secrete. O serie de nuduri lucrate după model împărtășesc bucuria jocului și transmit 
prin fiecare gest goliciunea unei realități supuse transformării. Trupuri ce servesc unui 
experiment artistic anulează văzutul și oferă privitorului provocarea să caute în spatele 
abordării figurative emoții clădite pe povești de viață. Abordarea realistă a lucrărilor se 
înscrie într-un registru al formelor vizibile ce permit interpretarea siluetelor prin prisma 
stărilor și a mesajelor transmise.
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FĂRĂ MĂȘTI  / 
Daniela Donțu-Hașcevoi

În perioada 5 – 24 Noiembrie 2018, Elite Art Gallery a găzduit expoziția personală a 
artistei Daniela Donțu-Hașcevoi cu titlul  „FĂRĂ MĂȘTI”. Evenimentul expozițional 

a fost curatoriat de Ana Traci-Neagoe și reprezintă o extensie tematică dedicată 
portretului și profunzimii stărilor umane. Proiectul se conturează pe un exercițiu pictural 
de schimbare a percepției asupra lucrurilor prin prisma studiului de chipuri fără măști. 
Lucrările artistei sunt desprinse de repere politice, de trecut sau reminiscențe, acestea 
reflectă diversitatea caracterelor umane. Grimasele naturale reflectă o lume nemascată, 
dezbrăcată parcă de secretele pe care le ascund etichetele sociale sau situațiile de criză.  

5 -
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Art Moment  / 
Proiectul „Art Moment” implementat de Elite Art Gallery propune o ședință de terapie 

prin artă. Scopul activităților este să ofere și necunoscătorilor posibilitatea de a se 
exprima prin intermediul artei. Elite Art Gallery oferă un spațiu primitor, atmosferă de 
o deosebită forță creatoare, materiale de specialitate și muzică pentru a susține actul 
artistic. „Art Moment” este o invitație la un moment de detașare de realitate. În spiritul 
unui atelier de creație dotat cu șevalete, modele și tablouri, participanții la eveniment 
vor primi o pânză, pensule, paletă, cuțit de paletă și culori pentru a transmite cromatic 
gânduri nespuse, vise sau emoții neîmpărtășite.

proiecte de artă vizuală



37www.eliteart-gallery.com



38

de
 in

ter
ve

nți
e 

urb
an

ă 

proiecte



39

Utopia Urbană / 
Este important ca tinerii să cunoască istoria orașului lor, să simtă că acesta le aparține, 

pentru a se putea implica în transformarea lui într-un fel relevant. De aceea am inițiat 
Utopia Urbană, un proiect participativ de revitalizare urbană.

30 de elevi au aflat prin tururi urbane despre istoria orașului Alba Iulia, despre clădiri de 
patrimoniu, despre felul în care s-a transformat orașul și despre arta urbană.se
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În cadrul atelierului practic și-
au imaginat viitorul orașului 
prin pictură și desen. Pornind 
de la desenele realizate 
de adolescenți în cadrul 
atelierelor, 5 artiști au conturat 
schițele ilustrațiilor care apoi 
au fost executate sub forma 
unor picturi murale în centrul 
Alba Iuliei.

Artiști: Sweet Damage Crew, 
Sergiu Mazerschi

www.eliteart-gallery.com/utopia-urbana

30 de elevi au lucrat împreună cu artiști vizuali pentru a contura orașul viitorului
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Perimetru Subiectiv / 
Prin implicarea rezidenților într-o serie de procese creative de dezvăluire și regăsire a 

identității zonei și comunității, am umanizat o zonă relevantă, dar ignorată din centrul 
Bucureștiului, Piața Națiunilor Unite.

Perimetru Subiectiv, proiect de revitalizare artistică și comunitară a zonei Pieței Națiunilor 
Unite, a avut ca scop realizarea unor intervenții artistice, pornind de la poveștile și istoriile de 
cartier ale rezidenților.
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www.eliteart.org/perimetru-subiectiv

În prima etapă a proiectului, 
jurnalista Andrada Lăutaru 
și socioloaga Alexandra 
Voivozeanu au realizat 
interviuri cu rezidenții, pe 
care ulterior le-au transformat 
într-o serie de 20 de povești, 
postate pe pagina oficială 
a proiectului: https://
eliteart.org/perimetru-
subiectiv/#povesti.  Poveștile 
fac referire la transformările 
care au marcat perimetrul 
în ultimele decenii, cât și 
reflecții, impresii și istorii 
personale.  
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Pe lângă cercetarea de teren, am organizat o 
serie de acțiuni care să ne ajute atât în procesul 
de colectare de istorii și povești, cât și în cel de 
coagulare și activare a comunității din zonă: 

• 2 ateliere de grădinărit;

• 2 ateliere de scris povești;

• un atelier de explorare performativă a cartierului;

• 2 ateliere de bandă desenată;

• o colectă de fotografii care surprind cartierul și 
“oamenii locului”, în jurul cărora am organizat • o 
expoziție în spațiul public.

www.eliteart.org/perimetru-subiectiv
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Prin intermediul acestor ateliere i-am încurajat pe 
participanți să se folosească de istoriile lor personale, 
dar și de patrimoniul cultural al orașului în care locuiesc 
ca de o serie de instrumente prin care pot redefini 
creativ spațiile publice, astfel încât acestea să devină 
mai prietenoase și mai relevante pentru ei.

Artiștii Sorina Vazelina și Dan Michiu Dinescu au 
dezvoltat, pornind de la poveștile redactate de Andrada 
Lăutaru și Alexandra Voivozeanu, 13 ilustrații de bandă 
desenată de mari dimensiuni, care formulează o 
expoziție permanentă care conturează specificul zonei, 
așa cum a fost acesta transmis de rezidenți.

Rezidenții au făcut schimb de idei și istorii în cadrul 
activităților propuse și au fost încurajați să își pună 
amprenta într-un mod neconvențional asupra spațiului 
locuit, să conștientizeze faptul că pot avea un impact 
real asupra aspectului și semnificației acestuia.



48 proiecte de intervenție urbană



49

pri
ete

nii
 

no
ștr

i



50



51www.eliteart.org



52

PARTENERI MEDIA / 



53



54


	p1
	p2
	p3
	p4

