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Fundația Principesa Margareta a 
României și-a asumat misiunea de 
a sprijini și promova talentul 
tinerilor români, urmând tradiția 
începută de Carol I și de Regina 
Elisabeta prin fundațiile regale.

De 10 ani, programul național 
Tinere Talente, dezvoltat de 
Fundația Principesa Margareta a 
României, oferă anual burse de 
studiu, mentorat și promovare 
pentru tinerii artiști vizuali și 
muzicieni aflați la început de 
carieră, care provin din familii 
modeste.

Bursele Tinere Talente se acordă  
tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 
– 24 ani, elevi și studenţi la liceele 
și universităţile cu profil muzical și 
artistic din România. După 
evaluarea socială realizată de 
echipa Fundației, un juriu de 
specialitate îi selectează pe cei 
mai buni dintre candidați, în baza 
talentului și a potențialului artistic.



În 2017 au fost susţinuţi 36 de 
bursieri - 18 artişti plastici şi 18 
muzicieni - provenind atât din 
mediul rural cât şi din mediul urban, 
care studiază în București, Cluj 
Napoca, Craiova, Constanța, Iași, 
Suceava, Oradea, Târgu Mureș, 
Timișoara. Aceste burse oferă 
tinerilor posibilitatea de a-şi 
dezvolta talentul, de a intra în 
contact cu personalităţi ale vieţii 
artistice şi de a fi promovaţi prin 
intermediul evenimentelor Fundației 
Principesa Margareta a României și 
ale partenerilor. 

Programul asigură valorificarea unor 
talente reale, care altfel ar fi pierdute 
pentru muzica și arta mondială. În 
prezent, un număr important dintre 
bursierii susținuți de-a lungul 
timpului au în prezent o carieră de 
succes în domeniul artistic. Tinerii 
muzicieni sunt astăzi soliști în 
orchestre naționale și de tineret, 

angajați ai unor instituții culturale de 
profil,  instituții muzicale de stat și 
private din țară și străinătate. Artiștii 
vizuali realizează lucrări și expoziții și 
își promovează operele într-un 
mediu de elită. 

Bursa Tinere Talente, în valoare de 
până la 2000 Euro se acordă 
fiecărui bursier pe perioada unui an 
calendaristic. 

Bursa se acordă în baza unui plan 
de dezvoltare, pe care fiecare 
tânăr artist și-l propune, sprijinit de 
echipa programului Tinere Talente, 
de mentori și de profesori. Sprijinul 
financiar le permite tinerilor să își 
achiziționeze materiale necesare 
studiului, accesorii și instrumente 
muzicale, ustensile și materiale 
pentru realizarea lucrărilor de artă, 
să participe la concursuri sau 
cursuri de specializare, să 
performeze în cadrul unor 
manifestări artistice. Astfel, tinerii 
au oportunități de cunoaștere și de 
explorare artistică, dar și 
posibilitatea de a relaționa cu 
importanți oameni de cultură. 

PROGRAMUL NAȚIONAL
TINERE TALENTE:
O INVESTIȚIE ÎN VIITOR



Programul de mentorat cu specific 
intergenerațional este un element 
de unicitate al programului Tinere 
Talente.  Bursierii au șansa de a 
întâlni și de a învăța de la 
personalități consacrate ale vieții 
artistice și culturale, prin sesiuni de 
discuții și ateliere de creație 
organizate de Fundație cu 
frecvență lunară.

Oameni de cultură, artiști cu o 
carieră de succes, îndrumă pașii 
tinerilor bursieri aflaţi la început de 
drum: împărtășesc din experiențele 
lor artistice și de viață, răspund 
întrebărilor și curiozităţilor, fac 
schimb de idei. 

Dezvoltarea personală, creșterea 
încrederii în forțele proprii, 
interacțiunea cu persoane din 
domenii diverse și stimularea 
lucrului în echipă sunt câteva din 
beneficiile și efectele pe termen 
lung pe care le au întâlnirile cu 
mentorii asupra bursierilor. 

Corina Șuteu – consultant cultural
Raluca Pantiș - designer - Groupe Renault

Costantin Adrian Grigore - dirijor
Teodor Ilincăi - tenor

Mihaela Anica - flautistă
Diana Marincu - critic și curator de artă

Lea Raszovsky - artist vizual
Cristina Stoenescu - curator de artă

Adriana Oprea - curator de artă
Ana Neagoe – artist vizual / curator de artă 

la Elite Art Gallery
Iulian Ochescu - pianist

Remus Azoiței - violonist
Alexandra Dariescu – pianist

Rafael Butaru - violonist
Tiberiu Soare - dirijor

Mentorii programului  Tinere Talente în 2017: 



Workshop-urile organizate de 
Fundaţia Principesa Margareta a 
României oferă şansa tinerilor artiști de 
a beneficia, în România, în mod gratuit, 
de experienţa şi valoarea unor artişti 
consacraţi la nivel internaţional. 

Anul acesta artistul vizual și curatorul 
Ana Neagoe a susținut trei 
workshop-uri de artă: ”Mecanismul 
unei galerii de artă contemporană și 
importanța conceptului curatorial”, 
”De la idee la concept sau 
exprimarea scrisă a proiectului 
artistic”, ”Discursul public și nevoia 
de interacțiune”.

Tinerii au abordat subiecte precum 
importanța PR-ului personal, ce 
înseamnă o galerie de artă, cum te 
poate ajuta un manager. De 
asemenea, stagiul i-a ajutat să se 
cunoască și să se formeze ca grup 
unitar și omogen, desfășurând 
activități de stimulare a coordonării 
și a lucrului în echipă.  

Cu ajutorul bursei oferite de Fundație, 
tinerii muzicieni și artiști vizuali au 
participat la peste 6 cursuri de 
măiestrie internaționale desfășurate 
în Germania, Bulgaria, Malta și 
Polonia,  beneficiind de îndrumarea 
unor profesori prestigioși.  

WORKSHOP-URI
TINERE TALENTE
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PROGRAMUL TINERE TALENTE
ÎN ANUL 2017 A ÎNSEMNAT:

36 de bursieri:
18 artiști vizuali
 și 18 muzicieni

3 burse internaționale

4

participări la masterclass-uri
naționale și internaționale 

20 de expoziții, 4 individuale
și 16 expozitii de grup,
naționale cât și internaționale 

24 

de prezențe la concursuri
naționale și internaționale 

workshop-uri de 
dezvoltare personală

instrumente muzicale și
diverse materiale de lucru 

de premii câștigate dintre care
9 premii I și 5 premii speciale 



Bursierii programului Tinere Talente au ocazia de a evolua în cadrul evenimentelor 
organizate de către Fundaţia Principesa Margareta a României, de către sponsori sau 
parteneri. Pe parcursul anului 2017, prin intermediul celor 16 evenimente la care au 
participat, tinerii artiști și-au prezentat creațiile în fața unui public de aproximativ 3000 
de persoane.  

Identități – concert și expoziție la Elite Art Gallery 

8 recitaluri muzicale la vernisaje ale expozițiilor de artă 

Seara Fundației Principesa Margareta a României la Palatul Elisabeta

Expoziție la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Ziua Copilului la Palatul Elisabeta

Recital „Fête de la musique” la BRD

Instalații de artă expuse la Ziua Renault dedicată angajaților

Concert Regal și vernisaj la Ateneul Român

Gala Tinere Talente la Teatrul Național București

Evenimentele bursierilor în 2017 

de expoziții, 4 individuale
și 16 expozitii de grup,
naționale cât și internaționale 



GALA TINERE TALENTE

Gala Tinere Talente la Teatrul Național 
București este un eveniment artistic în 
care realizările bursierilor sunt promovate 
prin organizarea unui concert și a unei 
expoziții. Gala de absolvire este contextul 
în care bursierii sprijiniți de Fundația 
Principesa Margareta a României prezintă 
publicului rezultatele proiectelor 
individuale și de grup, precum și proiectul 
interdisciplinar inițiat și pregătit împreună 
în tabăra de creație. 

Expoziția de arte vizuale face posibilă 
cunoașterea operelor de artă ale bursierilor 
Fundației de către public, dar și prezentarea 
evoluției profesionale din timpul bursei, 
datorată sprijinului material și întâlnirilor de 
mentorat de care aceștia beneficiază. 

Concertul pe care tinerii muzicieni îl 
susțin anual în cadrul galei este rezultatul 
colaborării de pe parcursul întregului an 
de bursă. De la lucrările alese pentru a fi 
interpretate până la conceptul artistic al 
fiecărui moment muzical, totul este 
rezultatul creativității, studiului și lucrului 
în echipă.

Gala se  desfășoară anual în  prezența 
Alteței Sale Regale Principesa Margareta 
a României și a unor importante 
personalităţi din lumea culturală. Sunt 
invitaţi mentori, sponsori, precum și 
profesorii și familiile tinerilor artiști.  



ORCHESTRA
FUNDAȚIEI
PRINCIPESA
MARGARETA
A ROMÂNIEI

Orchestra Fundației Principesa Margareta a 
României a fost fondată la inițiativa 
Fundației în anul 2014, cu scopul de a oferi 
tinerilor muzicieni cu vârste cuprinse între 
14 și 24 de ani experiența de a aborda un 
repertoriu muzical variat, la nivel 
profesionist. Prima selecție a membrilor 
OFPMR a avut loc în februarie 2014, sub 
îndrumarea dirijorului Tiberiu Soare, care 
coordonează atât activitatea formatoare 
cât și pe cea artistică a acestui ansamblu.

Elevi și studenți ai instituțiilor de profil din 
toată țara, care studiază flaut, oboi, clarinet, 
fagot, instrumente de alamă, percuție, 
vioară, violă, violoncel sau contrabas, sunt 
invitați să participe la audițiile organizate 
pentru compunerea orchestrei, astfel încât 
un număr mare și variat de instrumentiști să 
beneficieze de o formare profesională la 
cel mai înalt nivel. Pregătirea tinerilor 
pentru viitorul lor ca membri într-o 
orchestră simfonică profesionistă se face 

prin organizarea unor stagii de repetiții, 
masterclass-uri și mentorate, acoperind 
atât latura practică cât și pe cea teoretică, 
ambele atât de necesare în dezvoltarea lor 
ca muzicieni. 

Orchestra a debutat în anul 2014 la Ateneul 
Român, la Concertul Regal de strângere de 
fonduri organizat anual de Fundația 
Principesa Margareta a României. După 
succesul înregistrat la debut sub bagheta 
dirijorului Tiberiu Soare şi în compania 
pianistei Alexandra Dariescu, Orchestra 
Fundației Principesa Margareta a României 
susține alte trei concerte importante pe 
scena Ateneului  Român: Concertul Regal 
Caritabil din 25 octombrie 2015, alături de 
dirijorul Tiberiu Soare şi tenorul Teodor 
Ilincăi, Concertul Aniversar Rompetrol, 
acompaniindu-l pe violonistul Arman 
Mourzagaliev, sub bagheta dirijorului 
Gabriel Bebeșelea, precum și Concertul 
Regal Caritabil din 25 octombrie 2016 
alături de violonistul Roman Kim.



Tabăra de creație interdisciplinară 
este organizată anual și reunește 
bursierii programului Tinere Talente 
din toată ţara, în perioada verii. Pe 
parcursul celor șapte zile de tabără, 
bursierii  realizează  proiecte 
artistice individuale și de grup,  
socializează și leagă prietenii, își fac 
schițe pentru următoarele creații, se 
relaxează într-un cadru inspirațional, 
realizându-se  astfel o fuziune 
impresionantă între muzicieni și 
artiștii plastici. Programul muzical al 
Galei Tinere Talente este studiat și 
pregătit în fiecare an în cadrul 
taberei.

În 2017, tabăra de creație s-a 
desfășurat la Moeciul de Jos. Tinerii 
au avut activități creative comune – 
au realizat tablouri aniversare 
pentru cel de-al 10-lea an de 
program, au pictat felicitări pentru 
vârstnicii beneficiari ai programului 
Telefonul Vârstnicului și au 
participat la 3 seminarii de 
dezvoltare artistică.





ANCA CRISTESCU
23 de ani, Universitatea Națională de Muzică din București,

specializarea flaut

EVELINA ANDRIEŞ  
20 de ani, Universitatea Națională de Muzică din București,
specializarea harpă 

Cu studiu și multă muncă, Anca își croiește drumul 
spre o carieră muzicală de succes. Este membră 
în 3 orchestre consacrate precum Filarmonica „George Enescu” din București, 
Orchestra „Camerata Regală“, Orchestra Națională de Tineret și a concertat în calitate 
de solistă cu Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, Orchestra Camerata 
Regală și Orchestra Universitaria.

În prezent, Anca studiază la Viena şi se mândreşte cu 
numeroase apariţii ca și solistă în cadrul mai multor 
orchestre. Cu ajutorul bursei Tinere Talente, a 
participat la unul dintre cele mai importante 
concursuri internaţionale de flaut şi la 
masterclass-urile susținute de membrii juriului.
Anca este pasionată de teatru și adesea asociază 
teatrul cu interpretarea sa muzicală, creând 
personaje cărora le dă viață prin cântec.

Evelina a întâlnit multe obstacole în drumul ei spre o carieră în muzică, însă a privit 
fiecare impas ca pe un imbold şi mai mare de a-și urma visul. Astfel a reuşit la o vârstă 
fragedă să urce de două ori, în calitate de solistă, pe scena Filarmonicii din Cluj, să 
deschidă prestigiosul festival „Europa Season” prin susținerea unui recital 
neconvențional și să obțină Premiului 1 la Olimpiada Națională de Muzică.

Pe lângă oportunitățile de promovare și mentorat oferite de programul Tinere Talente, 
bursa a ajutat-o  să participe la un masterclass în Elveția, susținut de profesoara Marie 
Trottman. Urmează ca, în curand, să își îndeplinească şi unul dintre cele mai importante 
visuri, acela de a-și achiziționa propria harpă.

Anul acesta a reușit să obţină premiul 1 la Concursul Ada Ulubeanu și să susțină un 
concert la Sibiu, în calitate de solistă, sub bagheta dirijorul Gabriel Bebeșelea.



BOGDAN PAUL CIOBANU
16 ani, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț,
specializarea percuție

La doar 16 ani, a câștigat locul I la 
Olimpiada Zonală de Muzică, trofeul 

concursului „Emanuel Elenescu” și premiul special al juriului la Festivalul „Florian Pittiș”, 
alături de trupa din care face parte.

Bursa Tinere Talente i-a oferit posibilitatea de a-și achiziţiona instrumente de percuție, 
fără de care nu ar reuşi să îşi facă numele cunoscut 
pe scena muzicii. 

Anul acesta, Bogdan studiază la Stewart's Melville 
College, un colegiu de prestigiu din Edinburgh, 
unde a obținut o bursă de studii.

Timeea a susţinut un recital ca solistă în cadrul 
Filarmonicii de Stat din Oradea şi a participat 
la numeroase cursuri, alături de soliști și 
pedagogi de renume. Anul acesta a obținut 
premiul de excelență la concursul J.S. Bach în Cluj-Napoca, trei mari premii la 
concursul de interpretare camerală din Oradea și premiul I la concursul Național Viva 
la Musica. 

Timeea a reușit să își achiziționeze un flaut și să participe la un masterclass susținut de 
solista și pedagogul Mihaela Anica, cu ajutorul bursei Tinere Talente. De asemenea, 
și-a îmbunătățit palmaresul prin participarea la concursuri de interpretare muzicală.

Timeea iubește deopotrivă desenul iar în fiecare schiță reinterpretează culorile sunetului.

 TIMEEA BORBIRO
15 ani, Colegiul Dinu Lipatti din București,

specializarea flaut



CONSTANTIN BORODIN 
22 de ani, Universitatea Națională de Muzică București,
specializarea violoncel

EMŐKE BURJÁN 
22 de ani, Universitatea Națională de Muzică București,

specializarea flaut

Studiază flautul de la vârsta de 9 ani și de-a lungul 
timpului s-a făcut remarcată la numeroase 
concursuri naționale și internaționale. Una dintre cele mai mari realizări ale lui Emőke 
este concertul susținut în calitate de solistă cu orchestra din Miercurea Ciuc. 

Cu ajutorul bursei Tinere Talente, își va procura un flaut nou care îi va ușura efortul 
depus pentru studiu. Emőke este recunoscătoare pentru oportunitatea de a face parte 
din programul Tinere Talente, deoarece o ajută să îşi continue dezvoltarea profesională.

În anul 2017, a participat la concursul Mihail Jora, unde a obținut premiul special al 
juriului și, alături de Orchestra de Tineret a României, a susținut 3 concerte în țară, 
unul din ele implicându-i pe dirijorul Domingo Hindoyan și pe pianistul Serjio Tiempo.

Constantin este membru al Orchestrei 
Române de Tineret, alături de care a avut 
ocazia să cânte cu soliști celebri, sub 
bagheta unor dirijori renumiți. În primul 

semestru din anul academic 2016-2017 a obținut bursa Erasmus și a studiat în 
Gent-Belgia. Bursier al Fundației pentru a doua oară consecutiv, anul acesta a participat 
la foarte multe cursuri de măiestrie și îşi doreşte ca până la finalul acestui să îşi 
achiziționeze un violoncel performant. 

Muzica îi ghidează viața și se declară vrăjit de tot ceea ce 
îi poate oferi, de la improvizaţie până la compoziție. Îi 
place să călătorească şi să asculte de fiecare dată 
sunetul misterios al noilor destinaţii.



CRISTIANA ACHIM
15 ani, Colegiul Dinu Lipatti din București,
specializarea pian

Cristiana se mândrește cu recitalul susținut alături de Camerata Regală, oportunitate 
obținută în urma unei selecții naționale. Și-a propus să își perfecționeze cunoștințele 
muzicale și anul acesta a participat la un masterclass în Malta, alături de profesori 
prestigioși, ca Albert Mamriev și Felix Gottlieb, cu ajutorul bursei Tinere Talente. Și-a 
îmbunătățit palmaresul artistic prin câștigarea unei burse de muzică de cameră la 
„British Isles Music Festival” din Anglia, unde a cântat în 3 concerte și a participat la 
masterclass-uri susținute de profesori de la Royal Academy of Music.

Pasiunea ei pentru muzică merge mai 
departe, Cristiana este implicată într-un 
proiect social menit să aducă muzica 
acolo unde ea nu există (în aziluri, spitale, 
centre speciale, etc.). 

DORIS IORGA
22 de ani, Universitatea Națională de Muzică București,

specializarea oboi

Doris este o persoană pasionată și muncitoare care își dorește să se perfecționeze 
permanent. 

Anul acesta, o experiență importantă pentru Doris a fost reprezentată de concertele 
susținute în calitate de solistă cu Filarmonica Mihail Jora din Bacău. Este colaboratoare 
a Filarmonicii George Enescu și a făcut parte din Orchestra Europeană de Tineret 
dirijată de Riccardo Muti, unul dintre cei mai de succes dirijori la nivel mondial.

Bursa Tinere Talente a ajutat-o să îşi achiziționeze instrumente pentru a-și construi 
ancii (obiect esential în cântatul la oboi) și a participat la un masterclass cu doi dintre cei 
mai buni oboiști din lume - Maurice Borgoue și Hansjorg Schellenberger. 



IOLANTA EREMIE
21 de ani, Universitatea Națională de Muzică București,

specializarea vioară

Studiază vioara de la vârsta de 7 ani, primii mentori 
fiindu-i părinții, ambii muzicieni. A câștigat 
numeroase premii la concursuri de măiestrie, iar în prezent este colaborator al 
Filarmonicii „George Enescu” și membru al Orchestrei Române de Tineret și al 
Orchestrei Naționale de Tineret a Moldovei.
Cu sprijinul primit din partea Fundației Principesa Margareta a României și-a restaurat 
vioara și a participat la un masterclass susținut de Silvia Marcovici. 
Iolanta a obținut premiul publicului la „Festivalul Muzicii Maghiare” din București, în 
urma căruia va susține un recital în luna decembrie la Institutul Balassi. A avut 
recitaluri în cadrul festivalului „Simfonii pe asfalt” din București şi a făcut parte din 
proiectul „Side by side” care i-a oferit posibilitatea să cânte alături de membrii 
orchestrei Royal Concertgebouw din Amsterdam, în concertul de încheiere a 
festivalului „George Enescu”.

Până la admiterea la Conservator, Eduard a fost 
autodidact, motiv pentru care el considera acest 
lucru ca fiind una din cele mai mari reușite din cariera lui de până acum. A concertat 
sub bagheta unor dirijori importanți precum Konrad von Abel, Giulio Prandi și a făcut 
parte din orchestrele „Universitaria”, „Concerto” și „Barockerii”.

În anul 2017 a lucrat alături de cei mai importanți profesori organiști din țară, a participat 
la multe masterclassuri și programe de mentorat și și-a achiziționat accesorii și materiale 
necesare studiului. A participat la cursurile susținute de Erich Türk în Cluj-Napoca și și-a 
perfecționat limba engleză prin frecventarea 
unui curs de specialitate.

În plus, Eduard a susţinut concerte la Sala 
Radio și la Ateneul Roman și a avut două 
reprezentații în Turcia, la Istanbul. 

EDUARD ANTAL
24 de ani, Universitatea Națională de Muzică București,

specializarea orgă



FABIOLA IONIȚĂ
23 de ani, Universitatea Națională de Muzică București,

specializarea pian

Cele mai importante realizări ale Fabiolei sunt concertele susținute alături de 
Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, în calitate de solist dar și premiile 
obținute la importante concursuri, dintre care amintim Concursul International 
„docMusicontest” din Italia unde a obținut Premiul I și participarea la Festivalul diGhedi.

Cu sprijinul bursei Tinere Talente s-a perfecționat în domeniul artistic, alocând mult 
timp studiului și participând la concursuri și masterclassuri internaționale. În plus, a 
luat lecții de limbă engleză și și-a achiziționat o pianină electrică.

Fabiola este o fire sociabilă, dornică să interacţioneze cât mai mult cu cei din jurul ei. 
Este mereu prezentă în sala de concert, 
nu numai ca interpret dar şi ca spectator.

ELIAS JULA 
21 de ani, Universitatea Națională de Muzică București,
specializarea trompetă

A colaborat cu „Philharmoniker der 
Nationen” din Germania, dirijată de 

Franz Justus, unde a avut ocazia să cunoască muzicieni celebri din întreaga lume. În 
anul 2015, cu ajutorul bursei Erasmus, a studiat la Conservatorul Regal din Haga. Aici, a 
învăţat de la unii dintre cei mai buni muzicieni din lume, între care amintim dirijorul 
olandez Jac van Steen și celebrul saxofonist și jazz-ist american David Liebmann, 
alături de care a și concertat la filarmonica din Rotterdam.

Elias și-a procurat un nou instrument cu ajutorul bursei Tinere Talente şi si-a propus să 
facă din trompetă un instrument mai plăcut și mai accesibil publicului larg, prin 
numeroase recitaluri și concerte. 

Deşi studiul îi ocupă cea mai mare parte a timpului, nu uită şi de celelalte lucruri care îi 
fac plăcere: cititul şi călătoriile.



Anul acesta, Rebeka a făcut parte din 
orchestra EMCO și a obținut premii 
importante precum premiul I la Olimpiada 
Națională din Timișoara și la concursul 
Aulodia din Brașov.

Lucrează intens pentru a-şi perfecţiona fiecare interpretare, iar bursa Tinere Talente a 
ajutat-o să participe la diverse sesiuni de masterclass și să fie cât mai activă în 
domeniul artistic din România.

Anul acesta a avut posibilitatea să susțină un concert cu Filarmonica de Stat din Târgu 
Mureș, iar ulterior a fost invitată de aceeași instituție, ca solistă, în cadrul unui concert 
simfonic. 

REBEKA PETHO
16 ani, Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș,

specializarea flaut

CONSTANTIN ANDREI PREDA 
18 ani, Colegiul Național de Arte Octav Băncilă din Iași,

specializarea pian

Până în prezent se mândrește cu 60 de premii la 
concursuri naționale și internaționale, dintre care 
la 45 a obținut locul I. În 2015 a obținut premiul II la concursul internațional de pian 
„Ville de Gagny” în Franța iar în 2016 a fost singurul român admis la concursul 
internațional de pian de la Ettlingen concurând cu 55 de candidați din toată lumea.

A folosit o parte din bursă pentru diverse activități artistice (concerte, cursuri de 
perfecționare pianistică, concursuri naționale şi internaționale) și și-a achiziționat un 
costum de scenă.

Cele mai recente realizări ale lui Andrei sunt obținerea Premiului I la Concursul 
Național de Interpretare Instrumentală "Lira de Aur", participarea la concerte în 
Germania, precum și în cadrul festivalului „Wasserburg Klavier Sommer".



DORA LĂPUȘTE
17 ani, Colegiul „Sigismund Toduță” din Cluj,

specializarea vioară

De două ori solistă în concert cu Filarmonica de 
Stat Transilvania, Dora adaugă anul acesta în 
palmaresul ei şi câştigarea unor premii importante 
la concursuri de muzică, cum ar fi concursul din 
cadrul Festivalului Mozart. A participat la Academia 
Internațională de Muzică Orpheus, unde a avut 
posibilitatea să lucreze cu artiști de prestigiu 
internațional, precum profesorul doctor Mario 
Hossen, renumit solist, și profesoara Joanna 
Kurkowicz, concertmaestru la Boston Philarmonic 
și solistă de talie internațională.

Cu sprijinul Fundatiei, tânăra a participat la un masterclass în Viena și și-a achiziționat 
o vioară nouă.

Pe parcursul anului 2017 a avut mai multe colaborări cu orchestre precum Young 
Famous Orchestra şi Orchestra Consonantis și a susținut numeroase concerte și 
recitaluri, urmând să susțină un concert ca și solistă, alături de o orchestra din Sofia.

LARISA ȘTEFAN 
23 de ani, Universitatea din Oradea
Facultatea de Muzică și Arte, specializarea canto

Realizările cu care Larisa se mândrește 
în acest moment sunt turneul în care a 

cântat alături de marele compozitor de muzică de film și câștigător de Oscar, Ennio 
Morricone, concertul susținut pe scena Ateneului Român alături de dirijorul Tiberiu 
Soare și faptul că a fost laureată a concursului internațional Vox Artis Sibiu, cu 4 premii.

Larisa este bursieră a programului Tinere Talente pentru a treia oară consecutiv și prin 
sprijinul Fundației Principesa Margareta a României a participat anul acesta la marele 
concurs Neue Stimmen și la masterclassuri de canto și actorie pentru îmbunătățirea 
calităților artistice.

Este pasionată de călătorii, citit și teatru și declară că nu există dragoste mai mare ca 
cea pentru muzică.



Doris este o persoană pasionată și muncitoare care își dorește să se perfecționeze 
permanent. 

Anul acesta, o experiență importantă pentru Doris a fost reprezentată de concertele 
susținute în calitate de solistă cu Filarmonica Mihail Jora din Bacău. Este colaboratoare 
a Filarmonicii George Enescu și a făcut parte din Orchestra Europeană de Tineret 
dirijată de Riccardo Muti, unul dintre cei mai de succes dirijori la nivel mondial.

Bursa Tinere Talente a ajutat-o să îşi achiziționeze instrumente pentru a-și construi 
ancii (obiect esential în cântatul la oboi) și a participat la un masterclass cu doi dintre cei 
mai buni oboiști din lume - Maurice Borgoue și Hansjorg Schellenberger. 

VLADUȚ ROBA
16 ani, Colegiul de Arte „Ciprian Porumbescu" din Suceava,
specializarea clarinet

Studiază flautul de 10 ani sub îndrumarea 
profesoarei Georgiana Mircescu iar de-a lungul 
timpului a obținut premii la prestigioase concursuri 
internaționale. Printre realizările Ștefaniei, 
menționăm participarea la Concursul International Sigismund Toduță de la Deva, 
participarea la masterclass-ul susținut de solista și pedagogul Mihaela Anica și nu în 
ultimul rând concertul organizat de Fundația ACCUMM, susținut la Palatul Șuțu din 
București. În plus, Ștefania o obținut premiul I la concursul internațional de interpretare 

„Viva la musica”.

Cu sprijinul programului Tinere Talente și-a 
achiziționat un flaut performant și a participat la 
concursuri și masterclass-uri.

Pasiunea Ștefaniei pentru muzică a fost 
descoperită la o vârstă fragedă de către părinți, 
apoi a fost îndrumată în anii de școală de profesori 
și maeștrii de excepție.

ȘTEFANIA SZUCS 
18 ani, Liceul de Arte din Oradea,

specializarea flaut

Vladuţ a concurat la Olimpiada Națională de 
Muzică obținând rezultate notabile. Pasiunea lui 
pentru muzică l-a îndemnat să experimenteze și 
cu alte instrumentecum ar fi chitara și pianul.

Anul acesta a participat la multe concursuri de virtuozitate și la cursurile de clarinet și 
saxofon de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Cu ajutorul bursei, și-a 
procurat un nou instrument (saxofon) și a participat la un concurs de profil.

Cea mai importantă realizare de anul acesta, a fost participarea la Olimpiada Națională de 
Muzică, unde a obţinut premiul al III-lea. 



ALEXANDRA IOANA DINU
22 ani, Universitatea Națională de Arte București,
secția grafică

ALEXANDRA LARION
23 ani, Facultatea de Artă și Design Cluj-Napoca,

secția grafică

În cadrul bursei Erasmus, Alexandra a avut ocazia 
de a studia la două universități de artă diferite din 
Polonia, respectiv Academiile de Artă din Katowice 
și Cracovia, aceste experiențe având un impact 
important asupra tehnicii ei de lucru și a subiectelor abordate. În acest an, Alexandra a 
absolvit masteratul cu specializarea grafică, în cadrul Universității de Artă și Design din 
Cluj-Napoca și își dorește să urmeze o carieră de artist. 

Bursa Tinere Talente i-a îndrumat pașii spre o carieră artistică de durată. Ca urmare, în 
primăvara acestui an, a făcut parte pentru prima dată din grupul de artiști care au 
expus la târgul de artă Parallax din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii. 

Tot în acest an a început colaborarea ca artist plastic cu galeria de artă contemporană 
IAGA din Cluj-Napoca. Predilecția acestei instituții spre cultura și arta italiană au 
inspirat-o să viziteze câteva orașe din Italia, unde a intrat în contact direct atât cu arta 
vechilor maeștrii, cât și cu a celor contemporani.

Pentru Alexandra arta este „completă” doar 
atunci când ajunge să fie privită. De aceea, 
consideră că cea mai mare împlinire a unui artist 
este să își vadă lucrările într-o expoziție. Printre 

cele mai importante locuri în care a expus se numără Go Contemporary Art Gallery, 
Teatrul Național București, Ateneul Român, Institutul Cultural Român și Biblioteca 
Națională.

Cu ajutorul bursei Tinere Talente, Alexandra şi-a achiziţionat un laptop performant 
necesar pentru rularea programelor de grafică şi editare, precum şi materialele folosite la 
realizarea lucrării de disertaţie. 

Pasionată de critica de artă și curatoriat, în paralel cu 
UNArte urmează și cursurile Centrului de Excelență în 
Studiul Imaginii. A lucrat ca voluntar la revista Art Out și la o 
galerie de artă contemporană, iar din acest an este 
implicată în programe de practică pedagogică pentru liceu.



Cele mai valoroase premii din palmaresul său sunt 
Gold Prize și 2nd Team Prize International la Onsite 
Painting Competition în Hong Kong, Premiul I la 
Bucharest International Print Biennale - Student 
Print 2016 și Premiul I la Olimpiada Națională de Arte Vizuale – Arte Textile Slatina 2014 
și Craiova 2013.

În acest an și-a îmbunătățit cunoștințele în domeniul esteticii continentale și 
capacitățile de interpretare a imaginii prin achiziționarea de cărți de specialitate. Bursa 
Tinere Talente l-a ajutat să experimenteze noi tehnici și 
medii artistice, prin utilizarea de materiale atât 
tradiționale, cât și neconvenționale şi să îşi 
îmbunătăţească maniera și tehnica de creare, editare și 
prelucrare a imaginii prin achiziționarea de unelte 
electronice de lucru specifice graficii computerizate.

A participat la „Art My Words” unde 15 artiști vizuali au 
ilustrat printr-o instalație video, textele a cinci scriitori 
din țări diferite şi la PULS - instalație digitală interactivă, 
la care au participat 30 de artiști care au ilustrat 4 locații 
la alegere din București.

ALEXANDRU DANIEL FLOREA
21 ani, Universitatea Națională de Arte București,

secția grafică

A avut oportunitatea de a studia și a practica în 
străinătate, la universități din Poznan, Polonia, 
Linz, Austria și a participat la intershipuri în Malta și Spania. 

Alina spune că bursa Tinere Talente a ajutat-o să se dezvolte profesional, prin 
achiziţionarea de materiale de lucru, instrumente digitale dar şi prin participarea la 
diferite cursuri de perfecţionare.

Îşi doreşte ca pe viitor să își dezvolte calitățile în domeniul graficii, fotografiei, 
ilustrației și de asemenea să cunoască oameni cu experiențe vaste în domeniul 
cultural.

ALINA CERESCU
23 ani, Master anul II

Universitatea de Arte Plastice Bucuresti,
secția grafică



CEZAR GRIGORESCU
16 ani, Liceu de Arte „Marin Sorescu” Craiova,
secția design

Ana Maria a primit mai multe distincții și a 
fost nominalizată la festivaluri naționale și 
internaționale pentru un scurtmetraj de 
animație, Paleta de Aur la The Small 
Montmartre of Bitola, și este membru în Clubul Ilustratorilor.

Cu ajutorul bursei Tinere Talente şi-a realizat lucrarea de disertație, a participat la 
Bienala de Ilustraţie de la Bratislava şi la Târgul de Carte Ilustrată de la Bologna. De 
asemenea, şi-a achiziţionat ustensile care să îi faciliteze realizarea manuală a cărţilor 

pe care le ilustrează.

În 2017,  fost acceptată ca membru stagiar în Uniunea 
Artiștior Plastici din România, a participat la BIB-UNESCO 
Workshop Albín Brunovský în Bratislava şi şi-a expus 
lucrările la BookILL Fest din Novi Sad, Serbia.

ANA MARIA LEMNARU
23 ani, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași,

secția grafică

Este laureat al multor concursuri naționale și 
internaționale, iar anul trecut a avut și prima lui 
expoziție personală la Biblioteca Județeană 
„Alexandru și Aristia Aman” din Craiova.

Pentru a treia oară bursier al programului Tinere Talente, Cezar şi-a consolidat baza de 
cunoştinţe, investind o parte din bursă în materiale de lucru, precum şi în achiziționarea 
unui laptop, care să îi permită experimentarea unor tehnici noi de lucru. 



CONSUELA DINIȚĂ
23 ani, Universitatea Națională de Arte București,
secția pictură

Consuela predă cu mândrie tainele artelor plastice copiilor de gimnaziu și se implică 
adesea în proiecte de voluntariat ce presupun lucrul cu copiii. A susținut ședințe de 
terapie prin artă pentru copiii cu autism la Centrul Învingem Autismul, iar una dintre 
realizările ei cele mai mari a reprezentat faptul că a expus lucrări la galerii precum 
Sala Dalles, Centrul Artelor Vizuale București și UNAGaleria București.

Bursa primită în cadrul programului Tinere Talente a ajutat-o să îşi procure materiale 
de lucru şi să viziteze centrele culturale 
ale Parisului pentru a-şi actualiza 
cunoştinţele legate de arta lumii.

Cele mai mari realizări din acest an au fost 
absolvirea masterulului în pictură şi faptul că 
a expus la Târgul de Artă Contemporană -  
ArtSafari.

 DANIELA TAMAȘ PĂUN
22 ani, Universitatea de Artă și Design Cluj Napoca

secția design

Printre realizările ei cele mai mari amintim prezentarea colecției de licență în cadrul 
Galei UAD Cluj-Napoca 2016, Premiul SYOSS pentru cea mai inovatoare colecție 
(premiu acordat în cadrul GALEI UAD) și Premiul CLASS IN – suport material pentru 
realizarea unei colecții (premiu acordat în cadrul GALEI UAD).

Studentă în anul I la master, anul acesta a participat la un internship cu designerul 
vestimentar Irina Schrotter, iar experienţa şi cunoştinţele acumulate îi vor folosi în 
realizarea unor ținute vestimentare pentru lucrarea de disertaţie.

Bursa Tinere Talente a ajutat-o să îşi achite costurile pentru materiale de lucru şi să îşi 
achiziţioneze un aparat de fotografiat profesional. 



A primit Premiul Special pentru Debut din partea 
Uniunii Artiștilor Plastici din România pentru 
lucrarea de atestat din clasa a 12-a expusă în 
cadrul expoziției Centrul Universului, locul I la 
Olimpiada Națională de Arte Vizuale și Arhitectură 2016, secția sculptură și se 
mândrește cu participarea la expozițiile organizate în cadrul Galei Excelenței în 
Educație, trei ani consecutiv.

A folosit bursa Tinere Talente pentru a-şi achiziţiona materiale şi instrumente necesare 
dezvoltării artistice. 

Este pasionat de planorism și a reușit să obțină licența 
de pilot de planor în cadrul Aeroclubului Român.

DORU RUSU
19 ani, Universitatea Națională de Arte București,

secția sculptură

Anul acesta Mara a avut o expoziție personală în 
cadrul „Festivalului Japonez” și a obținut Premiul II 
la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei desfășurată la Arad.

Bursa oferită de Fundaţie a ajutat-o să-și procure materiale de lucru și un nou 
calculator cu o configurație potrivită pentru grafică. Mai mult, a avut prilejul de a 
studia teoria și tehnicile culorii cu un profesor de arte vizuale și de a face o vizită de 
documentare în Italia, unde a acumulat cunoștințe de istoria artei și arhitecturii.

În cadrul expoziţiei Identităţi, desfăşurată ca parte a programului Tinere Talente, Mara 
a vândut 2 tablouri, iar seria sa de 3 lucrări, intitulată „Lumea uitată”, a fost vândută 
integral la expoziţia organizată de Fundaţie la Muzeul Satului.

MARA GUDINA
21 ani, Universitatea Națională de Arte București,

secția grafică



ION FISTICANU
19 ani, Universitatea Națională de Arte București,

secția grafică

Student în anul II la Universitatea de Arte din Bucureşti, tânărul bursier este pasionat 
de tot domeniul artelor vizuale și participă mereu la expoziții, concursuri naționale și 
internaționale.

Cu ajutorul bursei Tinere Talente şi-a achizitionat instrumente de lucru şi 
echipamente care au făcut posibilă realizarea unor serii de tablouri expuse în cadrul 
unor expoziţii la L. Gallery din Chişinău și la Bienala de Artă de la Saloanele Moldovei.

În prezent, lucrează la o serie de studii de plein-air cu peisajele din România și 
depune toate eforturile pentru realizarea unei expoziții individuale în București.

IONUȚ FLORENTIN PISCUREANU
20 ani, Universitatea de Vest din Timișoara,
secția design

Anul acesta, Ionuț a participat la târgul 
de profil „V for Vintage” din Bucureşti, 

pentru care a pregătit o mini-colecţie vestimentară. În plus, el a fost desemnat finalist 
în cadrul concursului de specialitate, „Arts of Fashion Competition”, urmând ca la finalul 
lunii octombrie să se desfăşoare în San Francisco etapa finală şi alegerea proiectelor 
câştigătoare.

Cu ajutorul Fundaţiei, şi-a perfecţionat tehnica reuşind să obţină o bursă de merit 
pentru semestrul I al anului universitar. De asemenea, şi-a procurat aparatura şi 
obiectele necesare procesului practic de cusut.

Prima ţinută creată de Ionuţ a luat naştere la concursul național YKK Inside Fashion 
Competition – 2016, unde a participat alături de alți 15 studenți din mai multe facultăți 
de profil.



MĂDĂLINA STAN
22 ani, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca,

secția design

Bursieră pentru a treia oară în cadrul 
programului Tinere Talente, Mădălina şi-a 
propus anul acesta să participe la cât mai multe 
concursuri şi expoziţii naţionale şi internaţionale, 
obiectiv pe care îl declară îndeplinit. Însă, cel 
mai mult se mândreşte cu internship-ul la Irina 
Schrotter, declarat ca fiind cea mai 
impresionantă experienţă de până acum.

Cu ajutorul bursei Tinere Talente a reușit să îşi achiziţioneze materiale de lucru, 
reuşind să conceapă și să finalizeze lucrarea de disertație (o mini-colecție de articole 
vestimentare necesară la finalizarea celor doi ani de master).

Mentorul Mădălinei este doamna profesoară Ana Maria Rugescu, cea pe care o 
numește ,,stâlpul meu de sprijin necondiționat’’.

MARIA ILINCA ȚOȚA
14 ani, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”,
secția pictură

La doar 14 ani, Ilinca are în palmares un 
număr impresionant de premii, o 

expoziție personală și a colaborat la realizarea unei cărți bisericești pentru care a 
făcut ilustrația.

Pentru prima dată bursieră a programului Tinere Talente, Ilinca a folosit banii din 
bursă pentru a-şi procura o presă de gravat de format mare şi un laptop cu 
capabilități de grafică digitală. De asemenea, a reuşit să îşi asigure participarea la 
concursuri internaţionale, cum ar fi la Luxembourg Art Prize.

Printre realizările de anul acesta, Ilinca se mândrește cu: premiul de onoare la 
concursul internațional de arte plastice „Między czernią a bielą/Between black and 
white”, de la Rybnik, Polonia; diploma categoriei nominalizați la concursul 
internațional de arte plastice „L’eau, l’or bleu” organizat de Centrul UNESCO Louis 
FRANÇOIS din Troyes, Franța; premiul I la Concursul Național „Rezistența 
anticomunistă”, din cadrul proiectului educațional „Să ne cunoaștem trecutul pentru 
a ne proiecta viitorul” secțiunea Creații. 



Silviu este foarte pasionat și dedicat artei. Pe lângă 
lucrările de sculptură pe care le realizează, acesta 
cochetează și cu grafica și gravura. În acest an a 
folosit bursa Tinere Talente pentru materiale și 
ustensile, necesare la finalizarea lucrării de licenţă. De asemenea, a participat la două 
vizite de lucru la Kunstmusseum din Germania și la Bienala de la Veneția.

Anul acesta l-a dedicat studiului însă, pe viitor, şi-a propus să participe la cât mai multe 
concursuri şi expoziţii. De asemenea, vrea să se perfecționeze în stăpânirea aparatului 
manual pe film și să se dezvolte în domeniul graficii.

SILVIU CIORA 
21 ani, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca,

secția sculptură

ȘTEFAN ANGHEL
21 ani, Universitatea Națională de Arte București,

secția grafică

Una dintre realizările cu care se mândrește cel mai tare, este faptul că a împărtășit 
copiilor tainele graficii,   prin participarea în calitate de coordonator de atelier de grafică 
„tipar înalt” în cadrul festivalului Street Delivery. A obținut premiul întâi la Bienala de 
Gravură „Gabriel Popescu” ediția a V-a și a participat la expoziția de grup „Stdvium”, în 
cadrul centrului dramatic Mythos.

Cu ajutorul bursei, Ștefan şi-a achiziţionat instrumente de lucru şi materiale care îl ajută 
foarte mult în realizarea proiectelor de grafică. Anul acesta a obținut licența de grafician 
şi a intrat în urmatoarea etapă de studii, masteratul.



Este câştigătoarea Marelui Premiu al concursului 
#fashionFANatic2017, cu cea de a doua colecţie 
personală „REGENCY”. Cu această colecţie a participat şi la Gala UNAB, la 
BeCreativefest 2017 de la Sibiu şi la InfoFashionFestival la Buşteni. A câştigat Marele 
Premiu al concursului „Artele spectacolului şi arte vizuale” cu proiectul „Tradiţie”, 
Proiect UE 2017.

Pentru a doua oară bursieră, Ștefana a reuşit cu 
ajutorul Fundaţiei să îşi finalizeze lucrarea de 
disertaţie. Cea mai importantă realizare a ei este 
lansarea colecției Oximoron în unul dintre cele mai 
importante magazine dedicate designerilor români, 
Molecule F. De asemenea, se mândrește cu 
participarea la Romanian Design Week și cu faptul că 
a încheiat anul I de master cu notă maximă. 

ȘTEFANA CHELARU
24 ani, Universitatea Națională de Arte București,

secția design

THEODOR GRIGORAȘ
23 ani, Universitatea Națională de Arte București,
secția grafică

Theodor se mândrește cu două expoziții personale și cu obținerea premiului 
Universității de Artă din București pentru cea mai bună licență în cadrul 
Departamentului Grafică. A obținut două burse Erasmus prin intermediul cărora a 
studiat un semestru universitar în Praga și un alt semestru în Valencia.

În cadrul programului Tinere Talente a reușit să îşi achiziţioneze materiale şi 
instrumente de lucru pentru realizarea lucrărilor şi a proiectului de disertaţie. Îşi 
doreşte să încheie anul cu două excursii de documentare la Londra şi Paris.



Mulțumim membrilor Juriului Tinere Talente 2017 pentru implicarea în 
selectarea tinerilor talentați care studiază la licee și universități de arte plastice și 
muzică din toată țara și pentru îndrumarea acordată pe perioada bursei: 

Tiberiu Soare
Rafael Butaru
Teodor Ilincăi
Toma Popovici
Ileana Marinescu

Lucian Butucariu
Carmen Apetrei
Virgil Scripcariu
Raluca Pantiș

Parteneri instituţionali Tinere Talente în 2017

Universitatea Naţională de Muzică din București 

Universitatea  Naţională de Arte din București 

Filarmonica George Enescu

Teatrul Naţional București 

EliteArt Gallery Bucureşti 

Credite foto:

Mihai Gheorghe

Daniel Angelescu

Ioana Tătar

Design:

2doGood
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FUNDAȚIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMÂNIEI

CP 13 -327 Sector 1, București
Telefon: 031 40 55 554  Fax: 031 40 55 556
Candidaturi pentru bursă și parteneriate: info@principesa.ro
Sponsorizări, donaţii și mediatizare: prieten@principesa.ro
www.fpmr.ro
www.tineretalente.org

Contribuiţi pentru programul Tinere Talente astfel:
Donaţie lunară pe www.fpmr.ro/donationline 
Sponsorizare în contul RO 77 BACX 0000 0001 2931 2250



Mulțumește partenerilor programului Tinere Talente 2017

Mulțumește sponsorilor programului Tinere Talente 2017

Material tipărit la


