Fundaţia Principesa Margareta a României
și-a asumat misiunea de a sprijini și promova
talentul tinerilor români, urmând tradiţia
începută de Carol I și de Regina Elisabeta
prin fundaţiile regale.
Programul naţional Tinere Talente dezvoltat
de Fundaţia Principesa Margareta a
României oferă anual burse de studiu,
mentorat și promovare pentru tinerii artiști
plastici și muzicieni aflaţi 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
Fundaţiei, un juriu de specialitate îi
selectează pe cei mai buni dintre candidaţi
în baza talentului și a potenţialului artistic.
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În 2018 au fost susţinuţi 30 de bursieri, 15
artişti vizuali şi 15 muzicieni, provenind
atât din mediul rural cât şi din mediul
urban, care studiază în București, Cluj
Napoca, Piatra Neamt, Iași, 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 Fundaţiei 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 susţinuţi de-a lungul timpului au
o carieră de succes în domeniul artistic.
Tinerii muzicieni sunt astăzi soliști în
orchestre naţionale și de tineret,
angajaţi ai unor instituţii culturale de
profil, precum Opera Română,
Universitatea Naţională de Muzică,

instituţii muzicale de stat și private.
Artiștii realizează lucrări și expoziţii 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. Sprijinul financiar le
permite tinerilor să își achiziţioneze
materiale necesare studiului, accesorii
și instrumente muzicale, ustensile
pentru realizarea lucrărilor de artă, să
participe la concursuri sau cursuri de
specializare, să performeze în cadrul
unor manifestări artistice. Astfel, tinerii
au oportunităţi de cunoaștere și de
explorare artistică, dar și posibilitatea
de a relaţiona cu importanţi oameni
de cultură. 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.

30
14

de bursieri, 15 muzicieni
și 15 artiști vizuali
instrumente muzicale achiziţionate
și diverse materiale de lucru

expoziţii – 3 expoziţii individuale,
11 de grup

10

recitaluri și 4 concerte
în calitate de soliști

29
10

de premii – 16 premii I
și 9 premii speciale

mentorate și seminarii
de lucru

32

de concursuri naţionale
și internaţionale

14
3

participări la masterclass-uri
naţionale și internaţionale

burse internaţionale

9

participanţi la masterclassul de muzică de cameră
organizat de Fundaţie
sub coordonarea Veronei Maier

Programul de mentorat cu specific
intergeneraţional este un element de
unicitate al programului Tinere Talente.
Bursierii au șansa de a întâlni și de a
învăţa de la personalităţi consacrate ale
vieţii artistice și culturale, prin sesiuni de
discuţii și ateliere de creaţie organizate
de Fundaţie.
Oameni de cultură, artiști cu o carieră de
succes, îndrumă pașii tinerilor bursieri
aflaţi la început de drum. Dezvoltarea la
nivel personal, prin creșterea încrederii în
forţele proprii, interacţiunea cu persoane
din medii diverse, stimularea lucrului în
echipă, sunt câteva din beneficiile și
efectele pe termen lung pe care întâlnirile
cu mentorii le au asupra bursierilor.

Mentori
Tiberiu Soare – dirijor
Verona Maier - pianist
Teodor Ilincăi – tenor
Rafael Butaru – violonist
Virgil Scripcariu - sculptor
Ileana Dana Marinescu- artist vizual
Adina Ionescu – director de comunicare
și CSR Groupe Renault România
Anna Tifu - violonist
Costin Grigore – dirijor
Gabriela Tofan – sculptor

În 2018, tinerii bursieri au avut ocazia să
participe la mentorate susţinute de artiști
vizuali conscraţi, precum Ileana Dana
Marinescu și sculptorul Virgil Scripcariu.
Întâlnirile au avut loc în atelierele
artiștilor, într-o atmosferă degajată,
printre sculpturi și albume de artă.
Mentorii le-au răspuns cu răbdare și
atenţie tinerilor artiști, le-au vorbit
despre lucrări de artă, mesajele din
spatele lor și despre modul în care arta și
viaţa se împletesc cu armonie.
Dirijorul Tiberiu Soare și tenorul Teodor
Ilincăi sunt doi dintre marii artiști
muzicali ce au dăruit și împărtășit din
experienţa lor tinerilor bursieri.
Mentoratele susţinute de aceștia i-au
provocat pe bursieri să-și descrie
viziunea asupra fericirii, să-și dezvăluie
sursele de inspiraţie și să analizeze
contextul cultural prezent.

Masterclass de muzica de camera

Tinerii muzicieni au participat în 2018 la
masterclass-ul de muzică de cameră susţinut
de pianista Verona Maier.
Pentru bursieri, acest masterclass a
reprezentat o revelaţie. Un curs extensiv, în
cadrul căruia tinerii au aflat lucruri inedite, au
avut timp pentru introspecţie, dialog și
colaborare în muzică. A fost acea ocazie de
evaluare a sinelui prin ceilalţi, bursierii
conștientizând că muzica de cameră este în
primul rând un parteneriat între muzicieni, o
relaţie în care toţi sunt egali.
Cu un tact pedagocic și un har deosebit,
profesorul Verona Maier a oferit tinerilor artiști

răspunsuri, explicaţii și învăţături, făcând
mereu apel la exemple din viaţa de zi cu zi.
S-a discutat și despre dimensiunea umană a
muzicii, care este în esenţă „un dar ce trebuie
oferit atât publicului, cât și propriei persoane”.
„Comunicarea sinceră și responsabilă prin
intermediul limbajului muzical poate fi calea
către justa preţuire a relaţionării bazate pe
generozitate, echilibru și respect.” - Verona
Maier, profesor universitar doctor și prorector
la Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti.
Masterclass-ul s-a încheiat cu un concert susţinut
de bursierii Tinere Talente, la Ateneul Român.

Bursierii programului Tinere
Talente au ocazia de a evolua
în cadrul evenimentelor
organizate de către Fundaţia
Principesa Margareta a
României în colaborare cu
sponsori și parteneri.
Pe parcursul anului 2018, prin
intermediul celor 28 de
evenimente la care au
participat, tinerii artiști și-au
prezentat creaţiile în faţa unui
public de aproximativ 3000
de persoane.

Concert Regal Caritabil și expoziţie la Ateneul Român

Gala Tinere Talente este un eveniment artistic în care realizările bursierilor sunt promovate prin
organizarea unui concert și a unei expoziţii. Gala de absolvire este contextul în care bursierii
sprijiniţi de Fundaţia Principesa Margareta a României prezintă publicului rezultatele
proiectelor individuale și de grup, precum și proiectul interdisciplinar iniţiat și pregătit împreună
în tabăra de creaţie.
Expoziţia de arte vizuale face posibilă cunoașterea operelor de artă ale bursierilor Fundaţiei
de către public, dar și prezentarea evoluţiei profesionale din timpul bursei, datorată sprijinului
material și întâlnirilor de mentorat de care aceștia beneficiază.
Concertul pe care tinerii muzicieni îl susţin anual în cadrul galei este rezultatul colaborării de pe
parcursul întregului an de bursă, pregătit cu atenţie în tabăra de creaţie. De la lucrările alese
pentru a fi interpretate, până la conceptul artistic al fiecărui moment muzical, totul este
rezultatul creativităţii, studiului și lucrului în echipă.
Gala se desfășoară anual în prezenţa Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei române
și a unor importante personalităţi din lumea culturală. Sunt invitaţi mentori, sponsori, precum și
profesorii și familiile tinerilor artiști.
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Tabara de creatie

Tabăra de creaţie 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 schiţe pentru următoarele creaţii, se
relaxează într-un cadru inspiraţional, 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 2018, tabăra de creaţie s-a desfășurat la Azuga. Tinerii
muzicieni au avut activităţi de pregătire a programului muzical
pentru Gala Tinere Talente, împreună cu mentorul Rafael Butaru,
iar bursierii de la arte vizuale au avut ocazia să lucreze și să fie
inspiraţi de natură. Pe lângă studiul individual, muzicienii și artiștii
vizuali au făcut schimb de experienţă și au dezvoltat relaţii de
colaborare, prin participarea la activităţi precum - Workshop-ul
de management al timpului susţinut de Adina Ionescu, Director de
Comunicare și CSR, Groupe Renault România, Concertul
Orchestrei Naţionale de Tineret, la Sinaia, drumeţie la Cascada
Urlătoarea din Bușteni, plimbare cu telegondola, jocuri sportive,
jocuri de societate, foc de tabără.

Stefan Ionut Anghel

23 de ani, Universitatea Naţională de Arte București, secţia grafică
Pentru a doua oară bursier, Ștefan a obţinut licenţa de grafician și
premiul I la Bienala de Gravură „Gabriel Popescu” ediţia a-V-a. În
următorii ani vrea să evolueze cât mai mult pe plan profesionaliar. Pentru
progresul său artistic le este recunoscător profesorilor care l-au îndrumat de-a
lungul anilor.
Ștefan se mândrește cu faptul că a împărtășit copiilor tainele graficii, prin participarea în
calitate de coordonator de atelier de grafică „tipar înalt”, în cadrul festivalului Street Delivery.
Cu ajutorul bursei, tânărul artist a reușit să dobândească noi abilităţi implicându-se în proiecte
precum: workshop-uri și ateliere de creaţie pentru copiii din cadrul Centrului Comunitar
Generaţii, dar și în proiecte creative mai ample, precum pictarea unui perete al Uzinei Renault.
În cadrul acestora i-au fost testate și conturate abilităţiile de comunicare și coordonare, precum
și de planificare și proiectare.

Mihail Botnari
22 ani, Universitatea Naţională de Arte București, secţia sculptură
Mihail se mândrește cu faptul că a reușit să execute două lucrări de
artă la vârsta de 17 respectiv 18 ani, neavând, totuși, cunoștinţe artistice
și nestudiind într-un liceu de profil. Aceste reușite sunt motivul pentru care a
luat decizia de a continua în domeniul artei.
Vizitele de documentare în Europa și achiziţionarea materialelor de lucru necesare
pentru realizarea lucrării de licenţă sunt câteva din avantajele pe care Mihail le-a avut datorită
bursei Tinere Talente. Evaluându-și munca și progresul de anul acesta, tânărul artist consideră
că a realizat cele mai bune lucrări ale sale de până acum: cel mai bun portret și cea mai mare
lucrare de studiu a corpului uman.

Emanuel Chiriac

25 ani, Universitatea de Arte George Enescu din Iași, secţia sculptură
Este prezent în lumea artei contemporane, participând la două
expoziţii de grup organizate de Atelier 35 și alte două, în cadrul galeriei
apARTEe, ambele din Iași.
Provenind dintr-o familie cu înclinaţii artistice, el și-a început activitatea în acest
domeniu la o vârstă fragedă. Și-a aprofundat cunoștiinţele prin studiu, urmând mai
apoi, un liceu și o facultate cu profil artstic.
Cu ajutorul bursei Tinere Talente a reușit să-și achiziţioneze un număr mare de instrumente și
materiale necesare dezvoltării sale artistice. În plus, a realizat o serie de lucrări în metal,
ceramică și lemn, pe care le-a expus în cadrul expoziţiilor organizate de Fundaţie, dar și în
cadrul altor expoziţii naţionale.

Diana Damaris Cristurean
18 ani, Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea Cluj Napoca,
secţia pictură
Diana este foarte activă în domeniul artelor vizuale, participând la
multe concursuri naţionale și internaţionale unde a obţinut premiile I și II.
Anul acesta Diana a acceptat o provocare foarte interesantă: să publice o
serie de lucrări grafice, cu subiect anatomic uman, într-o carte de medicină. Ca
busier, a participat la stagii de pregătire, concursuri și festivaluri de artă, unde a
acumulat experienţă în ceea ce privește pictura murală.
Bursa Tinere Talente i-a oferit Dianei șansa de a participa la concursuri de pictură, în urma
cărora a obţinut un contract cu galeria de artă IAGA Contemporary Art din Cluj, îndeplinindu-și
astfel, un vis. Anul acesta tânăra a luat parte la expoziţii de grup, stagii de pregătire și tabăra
de creaţie, având ca rezultat evoluţia în plan artistic precum și îmbunătăţirea cunoștinţelor și a
modului de lucru.

Doru Cucuietu

20 ani, Universitatea Naţională de Arte București, secţia foto-video
Pentru Doru, o mare provocare de anul acesta a fost să organizeze
expoziţia de pictură japoneză „dilly dally daily”, a artistei Shen Ying la
București, 2017, la Galeria UNA, în cadrul Combinatului Fondului Plastic. A
participat și la expoziţia colectivă de fotografie și grafică la BUNKER Chișinău,
alături de numeroși artiști underground.
Este inspirat de fotografi și regizori precum Bill Brandt, Max Aleptra, Stanley Kubrick și
consideră că perseverenţa și practica zilnică a fotografiei este cea mai eficientă metodă de
a învăţa. Pe viitor, dorește să se ocupe de fotografia sportivă, datorită pasiunii sale pentru
bashet și pentru alte sporturi competitive.
Bursa l-a ajutat pe Doru să își achiziţioneze aparatura foto necesară pentru evoluţia sa în
domeniu, iar tabăra de creaţie i-a oferit prilejul de a cunoaște alţi tineri artiști, atât din domeniul
său, cât și din domenii conexe, precum muzică, pictură și sculptură.

Alexandru Daniel Florea
23 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, secţia grafică
Alexandru este unul dintre câștigătorii proiectului Art My Words 2017,
ilustrând printr-o instalaţie video, textele trimise de 5 scriitori din 5 tări
diferite. Daniel a lucrat cu un fragment din “Purity”, romanul scriitorului
american Jonathan Franzen. Video-urile au fost expuse în toate librăriile
Cărturești din București.
De asemenea, printre cele mai valoroase premii din palmaresul său se regăsesc Gold Prize și
2nd Team Prize Internaţional On-site Painting Competition din Hong Kong și premiul I la
Bucharest International Print Biennale -Student Print 2016.
Bursa Tinere Talente i-a oferit lui Daniel posibilitatea de a se concentra asupra lucrului și studiului
în domeniul artelor vizuale, fără a avea o grijă financiară apăsătoare. Ca bursier al Fundaţiei,
Alexandru a avut ocazia de a participa la diferite expoziţii și de a intra în contact cu persoane
ce i-au recunoscut potenţialul artistic.

Mara Gudina

23 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, secţia grafică
Premiul II Arte Textile obţinut în 2015 la Olimpiadă Naţională de Arte
Vizuale, Arad, rămane o realizare importantă, pentru Mara. În 2017 s-a
bucurat de o bursă Erasmus pentru un semestru în Praga, iar începând cu
2018 a devenit membru în Clubul Ilustratorilor.
Pe lângă pasiunea pentru artele vizuale, pentru Mara, lectura rămâne cel mai preţios
domeniu de interes, îmbogăţindu-i vocabularul, în ciuda deficienţelor sale de auz.
Mircea Manelici este profesorul cu cea mai mare influenţă artistică asupa Marei, însă
găsește întotdeauna inspiraţie în prieteni și, mai presus de toate, în familie.
Cu ajutorul bursei Tinere Talente, Mara a călătorit în Amsterdam, unde a vizitat muzee
importante din Europa și a luat contact cu arta olandeză și internaţională. Achiziţionarea de
cărţi, albume de artă și echipament pentru grafica digitală îi oferă tinerei șansa de a se pregăti
pentru o altă bursa Erasmus, la Universitatea din Bologna, Italia.

Andrei Lungu Ailenei
17 ani, Liceul de Arte Victor Brauner, Piatra Neamţ, secţiunea pictură

La doar 17 ani, Andrei are în palmares un număr impresionant de
premii și a colaborat la realizarea picturii bisericii unde slujeste tatăl său,
în calitate de preot.
Este implicat în foarte multe activităţi de voluntariat din cadrul asociaţiei
culturale „ARTE.RO”. Este recunoscător echipei de profesori care l-au îndrumat în
lumea artei vizuale, precum Cristina Petriu, Ștefan Potop și Grigore Agache.
Programul Tinere Talente l-a ajutat pe Andrei să participe la Concursul Internaţional „Small
Montmarte Of Bitola”, din Macedonia, unde a câștigat premiul „Paleta de Aur”. Cu ajutorul
materialelor achiziţionate, tânărul artist a reușit să își pună în valoare ideile și să facă progrese
deosebite în demersul său artistic.

Maxim Malearciuc

21 ani, Universitatea de Arte George Enescu Iași, secţia pictură
Maxim se bucură de faptul că a reușit să expună alături de alţi artiști la
Ambasada Ungariei și a Poloniei și că a avut oportunitatea de a participa
la tabere de creaţie organizate de Asociaţia Tășuleasa Social și de
Complexul Muzeal ASTRA.
Le este recunoscător părinţilor pentru susţinere și mai ales mentorilor lui de specialitate,
Stati Nicoleta și Anatol Ghimpu.
Bursa l-a ajutat pe Maxim să facă următorul pas în dezvoltarea sa artistică și profesională prin
achiziţionarea materialelor și instrumentelor pentru design grafic și prin oportunitatea de a
participa la practica de pictură, din Râmnicu Vâlcea. Mentoratele, tabăra de creaţie și
expoziţiile din cadrul programului Tinere Talente, i-au sporit interesul pentru domenii conexe,
precum muzica și sculptura.

Tincuta Marin
23 ani, Universitatea de Artă și Design Cluj Napoca, secţia pictură
Două din cele mai importate expoziţii la care a participat Tincuţa
au fost cea de la Galeria Plan B, din Cluj, și cea de la Galeria Richter
din Roma.
Este îndrumată de către domnul conf. univ. dr. Marius Bercea și de către
domnul prof. univ. dr. Ioan Sbârciu, iar bursa a ajutat-o să își achiziţioneze
materialele de lucru necesare și i-a oferit ocazia să își expună lucrările în cadrul a numeroase
expoziţii de artă.

Iulia Panoiu

21 ani, Universitatea Naţională de Arte București, secţia grafică
Cele mai mari realizări, de până acum, ale Iuliei au fost: obţinerea
premiul III, în cadrul concursului Bucharest Internaţional Print Biennale Student Print 2016, precum și susţinerea unui atelier de linogravură pentru
festivalul Street Delivery și înscrierea la cursul de padagogie.
Fiind pasionată de gravură, lucrează foarte mult cu materiale precum lemnul, fetru,
sârme, lut sau cu materiale de croitorie. Iulia a învăţat despre artă și cum să o interpreteze,
în facultate, cu ajutorul profesorului său coordonator Ovidiu Croitoru cât și asistentei acestuia,
Felicia Ionescu.
Pentru Iulia, bursa a avut o mare importanţă în realizarea lucrării de licenţă. Aceasta a putut să își
achiziţioneze materialele de lucru necesare și să evolueze, diversificându-și tehnicile de lucru.

Ionut Florentin Piscureanu
22 ani, Universitatea de Vest Timișoara, secţia design
Ionuţ a fost finalist în cadrul concursului Arts of Fashion, cât și în
cadrul concursurilor naţionale YKK Inside Fashion Competition în anul
2016, acestea fiind două din marile realizări ale tânărului artist. Pe
parcursului anilor de studiu a participat, alături de colegi, la târgul de profil
V for Vintage.
Bursa Tinere Talente l-a ajutat pe Ionuţ la alcătuirea colecţiei de diplomă, ce a fost notată cu
calificativ maxim și a fost premiată în cadrul competiţiei FashionFanatic. Premiul constă în
lansarea viitoarei colecţii într-un eveniment ce va avea loc în București în luna decembrie a
acestui an. În plus, Ionuţ a obţinut premii la numeroase concursuri și festivaluri de modă, dar
și rezultate foarte bune în mediul universitar, finalizând studiile ca șef de promoţie.

Ovidiu George Rusu

20 ani, Universitatea Naţională de Arte București, secţia artă murală
La doar 20 ani, Ovidiu are o activitate artistică bogată, participând la
numeroase expoziţii în Italia, Republica Moldova, Bacău, obţinând
premii la Olimpiada de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, Secţia Pictură
Monumentală, în anul 2016 și 2017.
Mentorii tânărului artist sunt: Ioan Lăzureanu, Andries Katy, Marciuc Ovidiu,
Radu Luminiţa.
Calitatea de bursier i-a oferit lui Ovidiu șansa să își achiziţioneze materiale de lucru,
numeroase cărţi și albume de artă, ce îi sunt de folos în evoluţia sa artistică. Întâlnirile cu
personalităţi marcante din lumea artistică, precum și interacţiunea cu colegii din cadrul bursei
i-au oferit șansa să înţeleagă dinamica lumii artistice și i-au sporit dorinţa de a lucra mai mult și
mai performant.

Ovidiu George Saghin
20 ani, Universitatea Naţională de Arte din București,
secţia sculptură
Cele mai importante realizări ale lui Ovidiu sunt premiile pe care
le-a obţinut de-a lungul timpului la concursurile de artă dar și
oportunitatea de a colabora în calitate de caricaturist cu lanţul de
hypermarket-uri Carrefour.
Ovidiu îl are ca mentor pe artistul vizual Diana Tăicuţu, aceasta fiind persoana care
l-a încurajat și l-a sfătuit de-a lungul timpului.
Ca bursier, Ovidiu a avut posibilitatea să participe la mentorate, să cunoască personalităţi
importante ale domeniului artistic, să își expună lucrările în cadrul unor expoziţii de grup și să
se facă, astfel, remarcat. Cu ajutorul laptop-ului achiziţionat din bursă, Ovidiu are acum
ocazia să realizeze primul său film animat.

Maria Ilinca Tota

16 ani, Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza din București,
secţia pictură
Elevă în clasa a XI-a, Ilinca are o impresionantă activitate artistică fiind
premiată la competiţii internaţionale, precum: Evora în Portugalia, Neamţ
Creativ I, ARTE.ro în Piatra-Neamţ și Bitolia în Macedonia.
A experimentat tehnica picturii pe frescă și cea a icoanei iar pe lângă acestea a
realizat o serie de lucrări de pictură, gravură, desen și ilustraţie. Ilinca este pasionată
de muzica clasică și folk, știe să cânte la chitară și la pian, participă la ateliere cu copii și
adolescenţi și se implică în acţiuni de voluntariat.
Cu ajutorul bursei a reușit să organizeze propria expoziţie, să participle la numeroase expoziţii
de grup și concursuri naţionale și internaţionale, la care a obţinut premii importante și invitaţii
în alte ţări precum Macedonia și Portugalia. De asemenea, a fost voluntar în Belgia, unde a
susţinut ateliere de muzică și pictură pentru copii.

Sebastian Antoneac

20 ani, Universitatea Naţională de Muzică București,
specializarea clarinet
Cele mai importante realizări ale lui Sebastian sunt concursurile și
olimpiadele la care a obţinut premii și recunoașterea valorii sale. De
asemenea, Sebastian a susţinut în calitate de solist 3 concerte, alături de
Filarmonica Botoșani și este membru al orchestrei Universitaria.
Cu ajutorul bursei Tinere Talente, Sebastian și-a achiziţionat propriul clarinet. De
asemenea, a reușit ca anul acesta să acorde mai mult timp pentru studiu și învăţare, lucru ce a
condus la rezultate precum: susţinerea unui recital solo și ocazia de a fi membru al Orchestrei
Naţionale de Tineret a României și al Orchestrei Universităţii Naţionale de Muzică București.
În calitate de bursier a participat la cursuri de măiestrie și evenimente organizate de către
Fundaţie, prilej cu care a avut ocazia să cunoască mentori și personalităţi care l-au inspirat.

Sandu Bantas

23 ani, Universitatea Naţională de Arte George Enescu Iași,
specializarea compoziţie

Născut la Chișinău, Sandu face parte din cea de-a patra generaţie de
muzicieni a dinastiei Bantaș – Văluţă. În calitate de interpret, este
câștigătorul premiului: Best Male Vocalist la International Youth Jazz
Competition din Târgul Mureș în 2017.
Este pasionat de artele vizuale, colecţionând schiţe ale tinerilor artiști contemporani. Pe lângă
activităţile artistice și cele școlare în care este implicat, Sandu face parte și din echipele de
organizare ale Ethno Jazz Festival – Chișinău și Home Jazz Festival – Iași.
Sandu se bucură de susţinerea și sprijinul profesorilor săi, din cadrul Universităţii Naţionale de
Arte George Enescu din Iași, pe care ii considera și mentori: Romeo Cozma , Mihaela
Loredana Gârlea şi Dan Spînu.
Bursa l-a ajutat să își achiziţioneze echipamentul necesar pentru a
studia și compune acasă. De asemenea, acesta a obţinut Premiul
I, la secţiunea Aranjament al unui citat folcloric, la Concursul
Internaţional de Compoziţie Corală D. Kastalsky, din Rusia.

Constantin Borodin

23 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,
specializarea violoncel
În 2018, Constantin a participat la Concursul Internaţional George
Enescu, fiind singurul român calificat în etapa a II-a, dintre participanţii
din 18 ţări. Bursa i-a permis să participe pentru prima dată la concursuri
și masterclass-uri internaţionale printre care: masterclassul „ISA18” din
Austria și concursul internaţional „Riga Classic Strings”, din Letonia.
Constantin este bursier al Fundaţiei pentru a treia oară consecutiv. În 2017 a concertat în
calitate de solist pe scena Sălii Radio alături de Orchestra de Cameră Radio. Alături de
colegii lui de la „Moldo Crescendo”, Constantin a organizat un turneu în 9 localităţi din
Republica Moldova, unde muzica clasică nu s-a făcut până atunci auzită.
Tânărului bursier îi plac călătoriile, plimbările în aer liber, lectura și șahul. Spune că persoana
care l-a ghidat în activitatea artistică de până acum este actualul lui profesor, Marin Cazacu.

Tudor George Ciobanu

17 ani, Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamţ,
specializarea percuţie
Dintre realizările importante ale lui Tudor, menţionăm rezultatele
obţinute la concursurile la care a participat: premiul I la Concursul
Internaţional Erich Bergel, premiul I la Concursul Internaţional Emanuel
Elenescu, menţiune la Olimpiada Naţională de Muzică Timişoara.
Pentru Tudor, bursa Tinere Talente a avut o mare importanţă în achiziţionarea
instrumentului dorit, marimba și a accesoriilor pentru aceasta. Oportunităţile oferite au
constat în participarea la masterclass-uri, întâlnirea unor personalităţi importante din domeniul
muzical, prieteniile legate cu ceilalţi bursieri și nu în ultimul rând, Premiul I la Concursul Lira de
Aur din Suceava.

Ionut Gabriel Diaconu

20 ani, Universitatea Naţională de Muzică București,
specializarea pian
Printre realizările lui Ionuţ se numără recitalul din deschiderea
concertului pianistului Havasi Balazs la Budapest Congress and World
Trade Center și obţinerea unei burse Erasmus prin care va putea studia la
Escola Superior de Musica e Artes do Espetaculo do Porto”.
Pasiunile lui sunt teatrul, plimbările lungi și fotografia, acestea fiind lucruri care îl
inspiră în actul artistic. Profesorii care l-au inspirat și i-au călăuzit pașii de-a lungul anilor au
fost: Dorina Gorgan, Constantin Nitu și Vlad Dimulescu. Datorită bursei Tinere Talente, Ionuţ
a avut ocazia de a participa la Masterclass-ul de muzică de cameră, susţinut de doamna
profesoară Verona Maier. Totodată a participat la concursul Pro Piano Romania, unde a
obţinut premiul I.

Sanziana Dobrovicescu

24 ani, Universitatea Naţională de Muzică București,
specializarea compoziţie
Dintre cele mai frumoase și importante realizări profesionale ale
Sânzianei, se numără publicarea romanului „Măștile Fericirii”, care i-a
deschis orizontul către un nou mod de a face artă, creând discursuri artistice
sincretice, care folosesc muzica, literatura, dansul ca motive pentru construirea
unui univers imaginar. Recent, a câștigat un proiect cu piesa de teatru - concept: „Pe
dinăuntru” - o sinteză între muzica contemporană, arta vizuală și teatru, aceasta având
premiera în Karlsruhe, Germania. O altă realizare a Sânzianei este opera instrumentală
„Shadows”, care va avea premiera în Aalborg, Danermarca.
Profesorii care au lăsat o amprentă importantă asupra Sânzianei sunt Verona Maier și Bogdan
Vodă iar bursa Tinere Talente i-a oferit atât ajutor financiar, cât și motivaţie și recunoaștere. A avut
realizări importante anul acesta, dintre care: invitaţia să compună pentru Ansamblul Wahnsinn
din Danemarca, participarea la un turneu din Franţa ca solistă, dar și ca orchestrator în cadrul
Festivalului Internaţional „Josem”. A participat la Art Escape Lab,
Tescani și a fost invitată de către Cambridge University și King’s
College London să susţină un recital în anul 2019. Sânzaiana a
fost acceptată în programul Tedarim, ce se desfășoară în
Ierusalim, Israel, pe o perioadă de 3 luni, ca violonistă și
compozitoare.

Maria Georgiana Dumitru

21 ani, Universitatea Naţională de Muzică București,
specializarea canto
Maria Georgiana este câștigătoarea mai multor concursuri și
olimpiade unde a reușit să obţină premii și distincţii importante. Este
membră a Corului Regal, concertând în turnee naţionale cât și
internaţionale, în calitate de membră a ansamblului, cât și ca solistă. În
urma obţinerii unei burse Erasmus+, a luat parte la programul intensiv „Early
Music Small Vocal Ensembles on the professional scene” din cadrul proiectului
VOXearlyMUS desfășurat în orașele Parma și Urbino, Italia.
Activitatea artistică îi este ghidată de către profesoara Mariana Colpoș, iar bursa a ajutat-o
să participe la Masterclass-uri susţinute de personalităţi importante ale domeniului muzical,
precum Viorica Cortez, Alina Pavalache și Verona Maier. Aceasta a reușit să își consolideze
cunoștinţele tehnice și elementele stilistice muzicale și a participat la Concursul Internaţional
George Enescu, de la Paris, unde a câștigat Premiul Special „Jules Massenet”.

Estera Damaris Forogau

14 ani, Colegiul de muzică Sigismund Toduţă Cluj-Napoca
specializarea pian
La vârsta de 9 ani, Estera concerta alături de Bogdan Ota la
Filarmonica din Oradea și Satu Mare. În anii ce au urmat, a fost laureată
a mai multor concursuri internaţionale în urma cărora a obţinut premii
importante. Estera se bucură de îndrumarea maestrului Sabin Păutza, fiindu-i și
mentor, având ocazia și onoarea de a studia și de a concerta alături de el.
Printre pasiunile ei se numără improvizaţia și compoziţia iar în timpul ei liber, Estera ajută
alţi copii să înveţe să cânte la instrumente.
Datorită bursei Tinere Talente, Estera și-a achiziţionat o pianină, cu ajutorul căreia s-a
dezvoltat pe plan muzical și s-a putut pregăti pentru concursuri, precum Lira de Aur Suceava și
Concursul Internaţional de Interpretare Deva. Aceasta a obţinut premii importante în cadrul
acestor concursuri și s-a făcut remarcată, susţinând recitaluri în Cluj-Napoca și Satu Mare.

Daniel Robert Gherasim

16 ani, Colegiul Naţional de artă Octav Băncilă Iași,
specializarea vioară

Printre realizările profesionale ale lui Daniel se numără: Premiul I la
Concursul de Interpretare Muzicală „Timotei Popovici” Sibiu,
Grand-Prix la concursul „Musical Pearls” Odessa, Premiul I la Concursul
Naţional de Interpretare Muzicală „Lira de Aur” Suceava.
Bursa Tinere Talente l-a ajutat pe Daniel să participe la cursuri de măiestrie și la
concursuri naţionale și internaţionale, precum Concursul „Musical Pearls” Ucraina, Concursul
„Rizzardo Bino” Italia și Concursul „Modest Iftinchi” București.

Teodora Ionescu

17 ani, Colegiul Naţional de Muzică George Enescu București,
specializarea flaut
Pentru Teodora, muzica este principala pasiune și orice activitate
exterioară este influenţată și oscilează în jurul acesteia, tânara flautistă
reușind câștigarea multor premii, cele mai importante fiind premiile I la
concursurile internaţionale de interpretare muzicală George Georgescu și
Erich Bergel.
Pe parcursul activităţii artistice, Teodora a fost sprijinită de profesorii: Mircea Caragiani,
Cezara Comșa, Ioana Turcu, iar în cadrul cursurilor de măiestrie a lucrat cu: Ana Oltean
Zehnder, Mihaela Anica și Matei Ioachimescu.
Cu ajutorul bursei Tinere Talente, Teodora a reușit să își achiziţioneze un flaut performant, cu
ajutorul căruia și-a perfecţionat tehnica și interpretarea lucrărilor muzicale. De asemenea,
mentoratele, colaborarea cu ceilalţi bursieri și susţinerea recitalurilor din cadrul Fundaţiei, au
avut un rol foarte important în dezvoltarea sa artistică.

Lucia Cristiana Iordache

21 ani, Universitatea Naţională de Muzică București,
specializarea pian
Printre cele mai importante realizări artistice ale Luciei se numără
bursa la International Sommerakademie-Reichenau, Austria, susţinerea
unui recital în Sala Mica a Ateneului și a unui concert în calitate de solistă
cu Orchestra din Galaţi.
Este pasionată de citit și fascinată de sincretismul artelor, în special în materie de muzică și teatru.
Pe întreg parcursul educaţiei sale muzicale, i-a avut drept sprijin și călăuză, pe Angela și Dinu
Mihăilescu, ambii profesori ai Liceului de Arte "Dimitrie Cuclin" din Galaţi, cărora le va fi
întotdeauna recunoscătoare. Totodată, mama ei i-a fost un mare sprijin nu numai în plan
muzical ci și privind alte aspecte ale vieţii sale de artist.
Bursa Tinere Talente a ajutat-o pe Lucia să se înscrie și să participe la academii de vară și
masterclass-uri din ţară și din străinătate, să studieze limba germană. Totodată, și-a putut
achiziţiona materialele necesare întreţinerii pianului și a avut nenumărate oportunităţi de a se
face remarcată, prin intermediul recitalurilor și al evenimentelor Fundaţiei.

Sabin Iordache

19 ani, Universitatea Naţională de Muzică București,
specializarea oboi
Sabin colaborează cu orchestre precum Filarmonica “Oltenia”,
Filarmonica din Pitești și orchestra “Junior” – din cadrul Orchestrelor de
Tineret, atât la oboi cât și la corn englezesc.
Este câștigătorul premiului III al concursului „The North International Music
Competition” - desfășurat în Stockholm. În parcursul lui profesional, fiecare persoană
cu care a interacţionat atât profesor cât și elev, a contribuit la formarea și dezvoltarea sa
artistică, menţionând ca având o mare influenţă asupra sa profesorul Doru - Marian Roșca,
profesoara Cristina Cincan și oboistul Valentin Ghiţă.
Calitatea de bursier i-a oferit lui Sabin ocazia de a participa la cursuri de măiestrie în Austria și
Portugalia. De asemenea, acesta și-a putut achiziţiona materialele necesare pentru întreţinerea
oboiului și perfecţionarea cunoștinţelor de limbă
germană, prin participarea la cursuri de specialitate.

Marcel Lazar

25 ani, Universitatea Naţională de Muzică București,
specializarea pian
Pe lângă cariera sa pianistică de succes, Marcel se ocupă și de
organizarea managerială cât și muzicală a proiectului pe care l-a
fondat: Moldo Crescendo. Marcel a obţinut o bursă Erasmus, cu ajutorul
căreia a studiat la una din cele mai prestigioase facultăţi de muzică din
lume, Facultatea din Salzburg – Mozarteum.
Pasiunea lui Marcel, pe lângă muzică este fotografia, îi place să fotografieze voluntar,
evenimentele colegilor lui. Prima profesoară care a avut un rol important în viaţa lui a fost
Larisa Lobovski, au urmat ulterior mentorul lui din liceu Gaiană Teseoglu, Daniel Goiţi, iar la
Salzburg a primit sprijinul și îndrumarea profesorilor Tunde Kurucz și Imre Rohmann. În
prezent studiază cu pianista Dana Borșan.
Pentru Marcel, bursa Tinere Talente a fost un real ajutor pentru achiziţionarea partiturilor și a
materialelor de studiu necesare. De asemenea, acesta a putut participa la masterclass-ul ISA 2018,
din Austria, unde a avut șansa să întâlnească profesori minunaţi, să studieze și să concerteze.

Mihaela Rusu

24 ani, Universitatea Naţională de Arte George Enescu Iași,
specializarea muzicologie
Printre cele mai importante realizări ale Mihaelei se numără două
premii I obţinute la Concursul Naţional Studenţesc de Muzicologie
organizat de Universitatea Naţională de Muzică din București, câștigarea
unei burse Erasmus la Universitatea din Gent, Belgia și publicaţiile în volumele
„Colocviul Naţional de Muzicologie George Pascu” și „Musicologia Mirabilis”.
Mihaela este pasionată de lectură, călătorii și îi place să lucreze cu copii. Își dorește să
înfiinţeze un club de muzică pentru copiii defavorizaţi din Iași. Mentorul care a reușit să o
inspire și a motivat-o în activitatea muzicologică este profesorul Gheorghe Duţică de la
Universitatea Naţională de Arte George Enescu Iași.
Cu ajutorul bursei Tinere Talente, Mihaela și-a putut achiziţiona un pian digital, și-a cumpărat
accesorii pentru calculatorul personal și a participat la Conferinţa Internaţională SGEM, unde
a fost premiată pentru publicarea și prezentarea unui
studiu de mare impact. O mare realizare este publicarea
volumului „Nostalgia înălţimilor. Simbolul muntelui în
creaţia muzicală europeană și românească.”

Violeta Isabela Stanescu

18 ani, Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamţ,
specializarea canto

Isabela este laureata mai multor concursuri de muzică, obţinând
premiul I la Olimpiada Naţională de Muzică, la Concursul Naţional
de Canto Clasic și de asemenea la Concursul Naţional de Teoria Muzicii
„Constantin Constantinescu".
Isabela este dornică să înveţe, să se dezvolte în plan artistic și să se bucure de
fiecare rezultat bun pe care îl obţine și care îi dovedește că munca ei dă roade. Ea studiază
canto clasic iar ca instrumente secundare a optat pentru pian și percuţie. Pe lângă muzică,
este pasionată de literatură, filosofie și psihologie.
Cu sprijinul bursei Tinere Talente, Isabela și-a îmbunătăţit tehnica și calităţile vocale, participând
la masterclass-uri susţinute de solista Elena Botez și pianista Verona Maier. De asemenea,
aceasta a avut rezultate remarcabile la Olimpiada Naţională de Interpretare Vocală și a putut
să își achiziţioneze propriul pian, instrument ce o va ajuta în studiul individual.

Mulţumim membrilor Juriului Tinere Talente 2018 pentru implicarea în
selectarea tinerilor talentaţi care studiază la licee și universităţi de arte
plastice și muzică din toată ţara și pentru îndrumarea acordată pe
perioada bursei:
Tiberiu Soare
Rafael Butaru
Teodor Ilincăi
Florin Pane
Florin Ochescu
Ileana Dana Marinescu
Unda Popp
Virgil Scripcariu
Raluca Pantiș
Simona Timofei

Parteneri instituţionali Tinere Talente în 2018:
Universitatea Naţională de Muzică din București
Universitatea Naţională de Arte din București
Filarmonica George Enescu
Teatrul Naţional București
Opera Naţională Română
Muzeul Naţional de Artă Românească
Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti
Muzeul Literaturii Române
EliteArt Gallery Bucureşti
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