
Programul Tinere Talente 2016



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 de muzică și arte vizuale 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.



Tinere Talente este un program naţional
În 2016 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, 
Constanţa, Iași, Suceava, Oradea. 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.

Tinere Talente - o investiţie în viitor
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 și 
materiale pentru realizarea lucrărilor de artă, să participe la concursuri sau cursuri de specializare, să evolueze 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 tânar artist și-l propune, sprijinit de 
echipa programului Tinere Talente, de mentori și de profesori. 



36 de bursieri: 18 artiști plastici și 18 muzicieni

achiziţionarea a 3 instrumente muzicale, diverse materiale de lucru 

participarea la 17 masterclass-uri naţionale și internaţionale 

prezenţa la 22 de concursuri naţionale și internaţionale

11 premii I, 2 premii speciale și numeroase alte premii

47recitaluri și concerte ale bursierilor muzicieni 

4 expoziţii individuale și 34 de expoziţii de grup, atât naţionale cât și internaţionale

pregătirea a 60 de tineri muzicieni la masterclass-urile deschise ale Fundaţiei

Tinere Talente în anul 2016 a însemnat:



Mentoratul 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, cu frecvenţă lunară.

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

Dezvoltarea la nivel personal, prin creșterea încrederii în 
forţele proprii, interacţiuni cu persoane din medii diverse, 
stimularea lucrului în echipă, sunt câteva din beneficiile și 
efectele pe termen lung pe care le au asupra bursierilor 
întâlnirile cu mentorii. 

Mentorii programului  Tinere Talente în 2016 

Tiberiu Soare - dirijor, 
Rafael Butaru – violonist, 
Vasile Moldoveanu – tenor, 
Oana Pellea – actriţă, 
Mircia Dumitrescu – artist plastic, 
Gabriel Bebeșelea – dirijor, 
Aurel Vlad – artist plastic, 
Irina Iordăchescu - soprană, 
Răzvan Suma - violonist, 
Alexandru Ciucu – designer vestimentar, 
Daniela Nane – actriţă.

Mentorat Intergeneraţional



Masterclass-urile organizate de Fundaţia Principesa 
Margareta a României oferă şansa tinerilor 
muzicieni talentaţi de a beneficia, în România, în 
mod gratuit, de experienţa şi valoarea artiştilor 
consacraţi la nivel internaţional. 

Tenorul Vasile Moldoveanu a susţinut gratuit pentru al 
treilea an consecutiv, în luna iulie,  la Ateneul Român, 
un masterclass vocal dedicat tinerilor muzicieni care 
studiază canto, la care au participat 28 de soliști. 
Valorosul tenor, cu o carieră impresionantă pe scenele 
celor mai mari opere, cu tact pedagogic și calităţi 
umane deosebite, a făcut ca acest masterclass să 
devină o experienţă unică în viaţa fiecărui participant. 
În cadrul acestui masterclass s-a organizat un concert 
vocal în data de 13 iulie, care s-a desfășurat în 
prezenţa  a peste 100 de invitaţi, personalităţi ale vieţii 
culturale românești. 

Masterclass-ul de interpretare într-o orchestră 
simfonică, sub îndrumarea dirijorului Tiberiu Soare și a 
violonistului Rafael Butaru a fost organizat, în mod 
gratuit, pentru 30 de  tineri instrumentiști din ţară. 

Tinerii prezenţi au abordat teoretic și practic 
repertoriul unui  concert, au discutat  despre 
importanţa și rolul fiecărui instrument în partiturile 
studiate, dar și în orchestra simfonică. De asemenea, 
stagiul i-a ajutat să se cunoască și să se formeze ca 
grup unitar și omogen, desfășurând activităţi de 
stimulare a coordonării și a lucrului în echipă.  

Cu ajutorul bursei oferite de Fundaţie, tinerii muzicieni și 
artiștii vizuali au participat la peste 13 cursuri de 
măiestrie internaţionale desfășurate în New York, Italia, 
Elveţia, Austria, Germania, Bulgaria, România 
beneficiind de îndrumarea unor profesori prestigioși.  

Masterclass Tinere Talente



Bursierii programului Tinere Talente au ocazia de a evolua în cadrul evenimentelor 
organizate de către Fundaţia Principesa Margareta a României, de Ambasade, de către 
sponsori sau parteneri. 

Pe parcursul anului 2016, prin intermediul celor 19 evenimente la care au participat, 
tinerii artisti și-au prezentat creaţiile în faţa unui public direct de aproximativ 3000 de 
persoane. Între acestea, Stagiunea Tinere Talente 2016 a cuprins o serie de 9 recitaluri 
camerale ale tinerilor muzicieni bursieri și expoziţii ale artiștilor plastici, în cadrul 
Elite Art Gallery Bucureşti și a Bibliotecii Metropolitane București.

Evenimentele bursierilor în 2016 
Identităţi – concert și expoziţie la Elite Art Gallery 

Stagiunea Tinere Talente, serie de recitaluri camerale 

Recital şi vernisaj în turnul BRD

Seara Fundaţiei Principesa Margareta a României la Palatul Elisabeta

Eveniment organizat de către Ambasada Italiei 

Recital la Policlinica Socială Regina Maria

Ziua Copilului la Palatul Elisabeta

Concert „Masterclass Vasile Moldoveanu” la Ateneul Român

Ziua Renault dedicată angajaţilor

Concert Regal si Vernisaj la Ateneul Român

Gala Tinere Talente la Teatrul Naţional București

Kartier 2016              

Promovarea tinerilor bursieri



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 anuală. 

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 Tinere Talente 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 creativităţii, studiului și 
lucrului în echipă.

Gala se  desfășoară anual în  prezenţa Alteţei 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.  

Gala Tinere Talente 



Orchestra a fost fondată la iniţiativa Fundaţiei în anul 2014, cu scopul de a oferi tinerilor muzicieni experienţa de a aborda un repertoriu 
muzical variat, la nivel profesionist. Prima selecţie 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.

Anual, elevi și studenţi ai instituţiilor de profil din toată ţara, care studiază flaut, oboi, clarinet, fagot, instrumente de alamă, percuţie, vioară, 
violă, violoncel sau contrabas, sunt invitaţi să participe la audiţiile 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 repetiţii, 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 Fundaţia Principesa 
Margareta a României. După succesul înregistrat sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare și în compania pianistei Alexandra Dariescu, OFPMR a 
susţinut în 2015 două concerte importante: în data de 25 octombrie, Concertul Regal de strângere de fonduri în beneficiul programului Tinere 
Talente desfășurat la Ateneul Român, alături de Tiberiu Soare, tenorul Teodor Ilincăi și soliști-bursieri al programului Tinere Talente și pe 5 
decembrie, tot pe scena Ateneului, în acompaniamentul violonistului Armand Mourzagaliyev, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea. 

Orchestra
Fundaţiei Principesa Margareta a României



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 mirific, 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 2016, tabăra de creaţie s-a desfășurat la Rîu Sadului, judeţul Sibiu. Tinerii au avut activităţi creative comune, au realizat afișul taberei și 
felicitări aniversare pentru vârstnicii beneficiari ai programului Telefonul Vârstnicului, acestea fiind doar câteva modalităţi prin care ei ajung să 
se cunoască și să lucreze foarte bine în echipă. 

Tabăra de creaţie 



Claudia Bianca Călini
22 ani, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, secţia design textil
Claudia, o tânără pasionată și foarte creativă, își dorește să devină un artist complet, 
implicându-se în tot procesul de creaţie și de realizare a ţinutelor vestimentare. 

Cele mai mari realizări de până acum ale Claudiei au fost participarea cu lucrări la proiectul 
LUMINO și la Festivalul de muzică de cameră  Sonoro Bridges, Sonoro The Dreamers. 

În acest an, ea și-a expus lucrările în mai multe expoziţii de artă, dintre care Expoziţia 
de Bijuterie Textila și Prezentarea colecţiei Superstiţii în cadrul Liceului de Arte Plastice 
Corneliu Baba din Bistriţa, Expoziţia din clădirea companiei EBS Cluj-Napoca și 
Expoziţie cu lucrarea de disertaţie în cadrul Expo Transilvania Cluj-Napoca.

Bursa primită în cadrul proiectului Tinere Talente a ajutat-o pe tânăra artistă șă își 
achiziţioneze materialele de lucru și să își asigure logistica necesară realizării 
lucrărilor, dar și un laptop și un aparat foto, ce îi folosesc la documentarea lucrărilor, 
la aprofundarea cunoștinţelor și la realizarea portofoliului de prezentare. 

Alina Cerescu
22 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, secţia grafică
Alina este masterandă la Universitatea Naţională de Arte București, secţia grafică, unde 
studiază diferite tehnici de gravură, precum serigrafia și litografia.  Pentru a realiza lucrări 
cât mai complexe, care să transmită cu acurateţe mesaje sau stări sufletești, folosește 
programe de prelucrare a imaginii, realizând clipuri ce îmbină armonios grafica și mișcarea. 

Dornică de cunoaștere și de evoluţie profesională, Alina și-a aprofundat cunoștinţele printr-o 
bursă de studiu în Poznan, Polonia, și a participat și la două intershipuri, unul în Malta, unde 
a avut ocazia de a lucra în diferite proiecte artistice, și unul în Barcelona, unde a făcut parte 
dintr-o echipă ce întrunea tineri artiști din mai multe ţări. 

În acest an, Alina a participat la concursuri naţionale și internaţionale de grafică, unde 
lucrările ei au fost foarte apreciate. Cu ajutorul bursei Tinere Talente, Alina și-a susţinut 
participarea la intershipuri internaţionale, documentarea lucrărilor,  a achiziţionat un aparat 
foto profesional, un laptop performant ce îi permite prelucrarea și editarea imaginilor, dar și 
materiale de lucru. 



Ştefana Chelaru
23 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti,
secţia design vestimentar
Ștefana a absolvit Universitatea Naţională de Arte din București ca 
șefă de promoţie și a fost admisă cu nota maximă la masterat, secţia 
design vestimentar. 

Printre cele mai mari realizări ale sale se numără participarea la 
Festivalul de Modă de la Sibiu - Be Creative 2015, cu colecţia 
Oximoron, la DIPLOMA 2015, dar și colaborarea cu Teatrul Masca, 
pentru realizarea costumelor de spectacol. Ștefana a fost invitată șă 
își expună colecţia  într-un magazin dedicat designerilor romani, aflat 
într-un mall din București. 

Cu ajutorul bursei Tinere Talente, Ștefana și-a achiziţionat o mașină de 
cusut, o mașină de surfilat și un manechin reglabil, ce o ajută atât în 
procesul creaţiei, cât și la realizarea propriu-zisă a pieselor 
vestimentare, precum și un laptop  performant cu ajutorul căruia poate 
edita imagini pentru colecţiile sale și își poate promova creaţiile.

Sabina Elena Dragomir
23 ani, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, secţia pictură
A absolvit Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, secţia pictură, și în prezent este unul 
dintre puţinii tineri artiști care deţin un contract de exclusivitate cu galeria IAGA 
Contemporary Art.
Una dintre cele mai mari realizări profesionale ale Sabinei este aceea că a încheiat studiile 
de licenţă cu distincţia Magna Cum Laudae. În plus Sabina este implicată în acţiuni de 
voluntariat pentru copii cu nevoi speciale și pentru vârstnici și în organizarea de 
evenimente artistice, printre care amintim Bienala de Artă de la Veneţia. De asemenea, se 
poate lăuda cu 3  expoziţii personale și 4 expoziţii de grup. 
De două ori bursieră în programul Tinere Talente, Sabina și-a consolidat o bază solidă de 
cunoștinţe, investind o parte din bursă în vizite de cercetare și documentare, materiale 
profesionale de lucru și participări la concursuri în ţară și  străinătate.



Dumitru Mihai Glodeanu
22 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti,
secţia artă-murală
Preocupările artistice ale lui Mihai sunt din domenii variate, precum tehnicile 
sculpturii, mozaicului sau vitraliilor. 
Anul acesta a intrat în Uniunea Artiștilor Plastici din România și a realizat o  
expoziţie personală alături de profesorul Ion Achiţenie şi artistul Roşca Silviu.  A luat 
premiul pentru cea mai bună lucrare de licenţă și a avut ocazia de a-și aprofunda 
studiile prin câștigarea unei burse de studiu în Poznan, Polonia.
Cu ajutorul bursei primite în cadrul proiectului Tinere Talente, Mihai și-a achiziţionat 
materialele necesare în realizarea lucrărilor, un aparat foto și a investit în 
realizarea unei expoziţii personale. 

Cezar Vasile Grigorescu
La numai 15 ani, Cezar se mândrește cu participarea la expoziţii naţionale și 
internaţionale, precum și la importante concursuri, unde a obţinut mai multe  premii. 
Interesul său pentru modă are la bază creaţiile marilor designeri, precum Christian 
Dior sau Coco Chanel, iar printre creaţiile sale se numără și bijuterii hand made, măști 
și alte podoabe. 
Cezar este pentru a doua oară bursier al programului Tinere Talente, potenţialul său 
artistic fiind apreciat de juriu. Cu ajutorul Fundaţiei și-a procurat materiale de lucru, un 
aparat foto și a pregătit o expoziţie personală.  

15 ani, Liceul de Arte Marin Sorescu Craiova, secţia pictură



Elena Loredana Gruia
Munca și talentul Elenei au fost apreciate la mai multe concursuri și olimpiade 
unde a caștigat premii importante. Mentorul Elenei este doamna profesoară 
Carmen Apetrei. 

Elena este voluntar în proiecte pentru copii, unde susţine cursuri de pictură, 
învăţându-i pe cei mici arta în diferite moduri cât mai distractive. Bursa primită, a 
ajutat-o pe Elena să își achiziţioneze un laptop performant cu ajutorul căruia să 
poată lucra în programe complexe de grafică, un aparat foto, o imprimantă 
profesională și materiale de lucru. 

20 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, secţia grafică

Cristian Ion
20 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti,
secţia grafic-design

Printre realizările sale ca grafician se numără participara la diferite 
concursuri internaţionale şi naţionale, dar şi obţinerea unor premii la 
olimpiade de specialitate. Tânărul artist a reușit, cu ajutorul bursei să 
participe la cât mai multe activităţi si expoziţii, să își achiziţioneze 
materiale de lucru, aparat foto, laptop, tabletă grafică.

Anul aceasta, artistul și-a propus organizarea unei expoziţii împreună cu 
un alt bursier al Fundaţiei, dar și participarea la la Bienala de grafică.

Cristian se implică în organizarea de  tabere şi activităţi pentru copii, dar şi 
în proiectele derulate de biserica pe care o frecventează. Regretatul  
profesor Iuri Isar i-a fost mentor, iar reflexiile acestor întâlniri se regăsesc 
atât în creaţiile artistice cât și în fervoarea tânărului  de a oferi din talentul 
său semenilor.

Evenimentele bursierilor în 2016 
Identităţi – concert și expoziţie la Elite Art Gallery 

Stagiunea Tinere Talente, serie de recitaluri camerale 

Recital şi vernisaj în turnul BRD

Seara Fundaţiei Principesa Margareta a României la Palatul Elisabeta

Eveniment organizat de către Ambasada Italiei 

Recital la Policlinica Socială Regina Maria

Ziua Copilului la Palatul Elisabeta

Concert „Masterclass Vasile Moldoveanu” la Ateneul Român

Ziua Renault dedicată angajaţilor

Concert Regal si Vernisaj la Ateneul Român

Gala Tinere Talente la Teatrul Naţional București

Kartier 2016              



Alexandru Adrian Ivan
24 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, secţia pictură
Alexandru a început să deseneze de la vârsta de 2 ani iar de atunci, susţinut de 
parinţi și profesori, și-a urmat pasiunea indiferent de dificultăţi. În prezent urmează 
cursurile de masterat sub îndrumarea domnului profesor Petru Lucaci.

A obţinut premiul I la Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei 
de la Piatra Neamţ și locul III la Olimpiada Naţională de Arte Vizuale de la Târgu-Jiu.

În 2016, prin sprijinul oferit de către Fundaţie, Alexandru și-a achiziţionat materiale 
de lucru,  a participat  la  concursuri naţionale și internaţionale, printre care: 
concursul Juventus, Fundaţia TRIADE, Timișoara, International Painting Competition 
of the Three Bridges Foundation, Varșovia, Polonia, The Future Generation Art Prize, 
Victor Pinchuk Foundation, Kiev, Ucraina, dar și la expoziţii individuale și de grup.

Alexandra Larion
Pentru Alexandra, două dintre cele mai importante realizări artistice sunt finalizarea licenţei 
cu distincţia Magna Cum Laude şi experienţa Erasmus din Polonia. Banii din bursă au 
ajutat-o să procure materiale necesare creaţiei artistice, documentării și susţinerii activităţii 
artistice în mediul online. A putut să își largească orizontul artistic în cadrul vizitei de 
documentare de la Londra, să observe lucrări de artă de mare valoare și să se documenteze 
pentru viitoare proiecte artistice.

22 ani, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, secţia grafică

Alexandra spune că bursa i-a dat impulsul să se implice mai mult în activităţi artistice, să participe la 
concursuri,  având siguranţa că are tot ce este necesar pentru a crea.  A participat la concursuri ca : The 
Luxembourg Art Prize, Luxembourg, International Painting Competition of the Three Bridges 
Foundation, Varsovia, Polonia , The Future Generation Art Prize, Victor Pinchuk Foundation, Kiev, 
Ucraina , la expoziţii de grup și individuale.

Mentorul Alexandrei, Dr. Răzvan Anton, spune despre ea că „a fost una dintre cele mai bune studente 
din cariera mea de lector universitar”.



Diana Gabriela Lemnaru
Pasionată de arte, Diana a studiat pictura, sculptura, teatrul şi filmul, iar în prezent este studentă la 
Universitatea de Arte din Bucureşti, secţia grafică. Remarcându-se ca un bun grafician, ea a ilustrat un 
manual de Limba şi Literatura română, care a fost publicat de către Editura Art.

Bursa a ajutat-o să își achite costurile pentru materiale de lucru pe parcursul anului și să creeze lucrări 
noi. A avut curajul să abordeze și alte tehnici, cum e pastelul, să își diversifice aria de cercetare, a 
experimentat fotografia portret și de stradă iar, momentan, este preocupată mai mult de arta 
tradiţională. Animată de dorinţa de a cunoaște și de a experimenta, a luat parte la multe proiecte artistice 
în 2016: a susţinut un atelier în cadrul Festivalului Artelor „Nichita Stanescu”, a fost acceptată în  proiectul 
artistic colaborativ CIRCUIT, a participat la Proiectul „Sound like a book” - un proiect colectiv în cadrul 
caruia au fost realizate o serie de cărţi obiect fiecare fiind reprezentarea creativă a unuia sau a mai 
multor sunete. 

În prezent lucrările sale de grafică se află la Galeria Galateca și urmează a fi expuse. 

20 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, secţia grafică

Ana Maria Leordean
24 ani, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, secţia design vestimentar
Pentru Ana Maria cele mai importante realizări pe plan artistic au fost: participarea în 
cadrul Galei UAD 2015 de la Cluj-Napoca, experienţa Erasmus din Italia, de la Academia 
de Belle Arti din Macerata şi nu în ultimul rând, şansa de a fi asistent scenografic la 
Teatrul Naţional din Cluj Napoca.

Iubeşte filmul şi tot ceea ce înseamnă cinematografie, de la desene animate până la 
benzi desenate, atenţia sa fiind îndreptată şi spre coloana sonoră a acestora. 

Ana Maria consideră că desenele animate au fost cele care au inspirat-o și au 
îndreptat-o spre acest traseu artistic. Îi datorează întreaga reuşită mamei sale care a 
susţinut-o în toată cariera sa.

Cu sprijinul Fundaţiei și-a achiziţionat materialele de lucru necesare realizării 
proiectelor sale artisitice și a lucrat pe o colecţie capsulă.  



Andrei Nuţu
Student la Pictură, la Cluj-Napoca, Andrei s-a remarcat prin implicarea în diverse 
proiecte artistice, precum tabere de creaţie, workshop-uri de iconografie, programe cu 
scop caritabil şi a fost voluntar în cadrul Festivalului de Film Scurt Filmul de Piatră.

19 ani, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, secţia pictură

Christian Eric Pambou
Pentru Eric „arta nu defineşte şi nu învaţă publicul, ci creează vibraţia care determină 
omul să pună şi să-şi pună întrebări, mai simplu, îi stârneşte curiozitatea”.

Aptitudinile sale artistice depăşesc zona graficii şi se manifestă totodată în sculptură, 
restaurare sau instalaţii. Olimpic naţional, el a participat cu lucrări la expoziţii din ţară 
şi străinatate, la Ambasada României din Marea Britanie şi de două ori în SUA.

Impulsionat să aleagă profesia de artist de către dna. Carmen Ileana Paraschivescu, 
tânărul grafician consideră că a fi artist este un mod de viaţă, la fel de mult ca o 
ocupaţie profesională, şi că trebuie să se folosească de toate resursele artei, pentru a 
evita plafonarea.

În ultimul an a lucrat mult - la atelier și prin colaborări, evoluţia sa artistică fiind 
vizibilă. Banii din bursa l-au ajutat să își cumpere materiale pentru proiectele personale 
și expozitii, să se documenteze și să lucreze în mediul digital.

19 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, secţia grafică

A câştigat premii naţionale şi internaţionale la diferite concursuri: Olimpiada Naţională 
de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artelor, Arad 2015, International Biennial of 
Juvenile Art – Portugalia şi la The Small Montmartre of Bitola, Macedonia. De 
asemenea a participat la stagii de documentare în Italia, Anglia, Franţa, Bulgaria, 
Macedonia, Portugalia, Hong Kong. El susţine că a înţeles „adevărata valoare artistică 
şi spirituală a unei icoane” în atelierul iconarului George Romila.

Bursa l-a ajutat să obţină materiale necesare proiectelor personale, dar și pentru a 
expune la evenimentele organizate de Fundaţie. A reușit să își extindă ideea de 
utilizare mix-media și s-a apropiat mai mult de un stil personal și distinct. Andrei a 
primit oferte din partea unor curatori internaţionali pentru a expune în anii 2017/2018 
în galerii din Grecia sau Austria. 



Elenis Sima
Captivată de artă şi interpretările artistice de calitate, printre care muzica, beletristica, 
actoria, cinematografia şi dramaturgia, Elenis caută să acumuleze informaţii despre tot ce 
reprezintă frumosul. 

Susţinută pe parcursul demersului artistic de către profesoara Liana Opriş, tânăra bursieră îşi 
direcţionează creativitatea în schiţele și creaţiile de modă realizate.

Cu ajutorul bursei, Elenis a achiziţionat un aparat foto profesional și materiale și instrumente 
necesare dezvoltării artistice. Tot datorită bursei a reușit și să realizeze o viztă de 
documentarea și studiere a vieţii artistice din Roma, necesară pentru aprofundarea 
cunoștinţelor de artă.

Pe parcursul acestui an Elenis a realizat prima colecţie vestimentară în cadrul lucrării de atestat 
susţinute la finalizarea liceului și a colaborat cu designerul Alexandru Ciucu, în urma 
mentoratului susţinut în cadrul programului Tinere Talente.

18 ani, Colegiul Naţional de Arte Regina Maria Constanţa, secţia design vestimentar

Daniela Cristina Tămaş
21 ani, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, secţia design vestimentar
Daniela este o fire sensibilă, preocupată de crearea unor ţinute vestimentare cu 
un caracter unic, de portretistică şi de muzică instrumentală.

A câştigat premii la concursuri, a prezentat colecţia vestimentară ATITUDE în 
cadrul evenimentului Bistriţa Mariage Fest şi a luat locul I la Olimpiada de Arte 
Plastice – creaţie vestimentară.

Cu ajutorul bursei Tinere Talente, Daniela a reușit să finalizeze partea practică a 
lucrării de licenţă, care a constat în crearea unor ansambluri vestimentare, prin 
achiziţionarea materialelor de lucru, aparaturii de profil şi a manechinelor. 
Colecţia a fost prezentată și în cadrul Festivalului de la Casino Sinaia „InfoFashion 
Festival”și a primit trei premii în cadrul Galei UAD Fashion Design.

Alina este masterandă la Universitatea Naţională de Arte București, secţia grafică, unde 
studiază diferite tehnici de gravură, precum serigrafia și litografia.  Pentru a realiza lucrări 
cât mai complexe, care să transmită cu acurateţe mesaje sau stări sufletești, folosește 
programe de prelucrare a imaginii, realizând clipuri ce îmbină armonios grafica și mișcarea. 

Dornică de cunoaștere și de evoluţie profesională, Alina și-a aprofundat cunoștinţele printr-o 
bursă de studiu în Poznan, Polonia, și a participat și la două intershipuri, unul în Malta, unde 
a avut ocazia de a lucra în diferite proiecte artistice, și unul în Barcelona, unde a făcut parte 
dintr-o echipă ce întrunea tineri artiști din mai multe ţări. 

În acest an, Alina a participat la concursuri naţionale și internaţionale de grafică, unde 
lucrările ei au fost foarte apreciate. Cu ajutorul bursei Tinere Talente, Alina și-a susţinut 
participarea la intershipuri internaţionale, documentarea lucrărilor,  a achiziţionat un aparat 
foto profesional, un laptop performant ce îi permite prelucrarea și editarea imaginilor, dar și 
materiale de lucru. 



Ovidiu Ştefan Toader
24 ani, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, secţia sculptură
Masterand la secţia de sculptură, Ovidiu este pasionat de tehnicile şi măiestria artelor 
focului, cea mai captivantă pentru el fiind transpunerea în metal. Pasionat totodată de 
muzica clasică, el abordează tema sunetului din perspectiva mediului artistic, căutând 
răspunsuri în forme şi volume.
În timpul liber Ovidiu se îndreaptă spre arta fotografică, atât pentru documentare, cât şi cu 
motivaţia de a surprinde dintr-un unghi diferit lucrurile înconjurătoare, şi experimentează 
creând bijuterii din alamă. Tânărul reuşeşte să îmbine armonios aceste puncte de interes, 
susţinând că „mentorul poate fi o carte, un om, un gând venit din exterior”.
Bursa oferită de Fundaţie l-a ajutat să achiziţioneze un laptop, albume de artă, necesare în 
dezvoltarea artistică, precum și materiale de lucru pentru realizarea sculpturilor sale. Ovidiu 
a participat la expoziţii de grup și și-a canalizat toate resursele pentru a finaliza masterul cu 
notă maximă. 

Andrei Vasilescu
Andrei îşi doreşte să-şi desăvârşească abordarea conceptuală şi să-şi 
perfecţioneze tehnicile de lucru şi de ilustrare. A fost îndrumat pe plan artistic 
de către mama sa şi profesorii Doru Ioan Vladoiu şi Carmen Tepsan.
Prin intermediu bursei Tinere Talente, Andrei a cumpărat un laptop, cu ajutorul 
căruia își prelucrează lucrările de grafică de șevalet dar și site serigrafice, 
serigrafia devenind tehnica cu care a experimentat și care i-a permis să 
concretizez lucrări pentru expoziţii.
Tânărul artist participă constant la concursuri, expoziţii şi olimpiade, printre 
care „Exposition de Peinture à lʼEcole Européenne de Bruxelles”, unde a câştigat 
locul II și „Personaje fantastice din lumea materialelor reciclabile”. De asemnea 
a avut o expoziţie personală în Bucureşti.

18 ani, Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Bucuresti, secţia grafică

A absolvit Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, secţia pictură, și în prezent este unul 
dintre puţinii tineri artiști care deţin un contract de exclusivitate cu galeria IAGA 
Contemporary Art.
Una dintre cele mai mari realizări profesionale ale Sabinei este aceea că a încheiat studiile 
de licenţă cu distincţia Magna Cum Laudae. În plus Sabina este implicată în acţiuni de 
voluntariat pentru copii cu nevoi speciale și pentru vârstnici și în organizarea de 
evenimente artistice, printre care amintim Bienala de Artă de la Veneţia. De asemenea, se 
poate lăuda cu 3  expoziţii personale și 4 expoziţii de grup. 
De două ori bursieră în programul Tinere Talente, Sabina și-a consolidat o bază solidă de 
cunoștinţe, investind o parte din bursă în vizite de cercetare și documentare, materiale 
profesionale de lucru și participări la concursuri în ţară și  străinătate.



Constantin Borodin
Constantin a făcut cunoștinţă cu notele muzicale când era copil, provenind dintr-o familie de 
muzicieni din Chișinău, Republica Moldova. În ultimii 2 ani a studiat violoncelul la 
Universitatea Naţională de Muzică, a participat la concursuri care l-au ajutat să progreseze, 
devenind membru în Orchestra Naţională Română.
În 2016  și-a  propus, cu sprijinul bursei Tinere Talente, să achiziţioneze un laptop, o cutie 
pentru violoncel și mai ales un violoncel performant care îi facilitează munca şi efortul depus. 
Totodată a participat la masterclass-uri și concursuri internaţionale, unde a câștigat trei premii 
importante: Premiul I și Marele Premiu la concursul naţional „Ada Ulubeanu”, premiul I la 
concursul naţional „Alexandru Moroșanu” și premiul I la concursul „Drumul spre celebritate”, 
cel din urmă oferindu-i șansa de a interpreta un concert cu mai multe orchestre din ţară, printre 
care și Orchestra de Cameră Radio.

21 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, specializarea violoncel

Iulia Martiniana Antonie
Mezzosoprana Martiniana Antonie studiază la Universitatea Naţională de Muzică sub 
îndrumarea mezzosopranei Claudia Codreanu, în trecut fiind îndrumată de soprana Mihaela 
Grajdeanu de la Iaşi.
De când este bursieră în programul Tinere Talente a obţinut multe premii naţionale şi 
internaţionale,  printre care premiul II la concursul Internaţional de canto „George Enescu” 
de la Paris si participarea la masterclass-ul mezzosopranei Teresa Berganza din Spania.
Anul acesta, bursa a ajutat-o să achiziţioneze două vestimentaţii scenice, partituri și să 
participe la masterclassul susţinut de o echipă de antrenori vocali de la Metropolitan Opera, 
New York, în Croaţia, la concursul de lied „Ada Burlui”, Iași unde a obtinut Premiul III și la 
concursul internaţional de interpretare „Jeunes Espoir” Avignon, Franţa, unde a câștigat 
Marele Premiu participând alături de alţi 130 de tineri, din 20 de ţări din întreaga lume.

21 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, specializarea canto

La numai 15 ani, Cezar se mândrește cu participarea la expoziţii naţionale și 
internaţionale, precum și la importante concursuri, unde a obţinut mai multe  premii. 
Interesul său pentru modă are la bază creaţiile marilor designeri, precum Christian 
Dior sau Coco Chanel, iar printre creaţiile sale se numără și bijuterii hand made, măști 
și alte podoabe. 
Cezar este pentru a doua oară bursier al programului Tinere Talente, potenţialul său 
artistic fiind apreciat de juriu. Cu ajutorul Fundaţiei și-a procurat materiale de lucru, un 
aparat foto și a pregătit o expoziţie personală.  



Printre realizările sale ca grafician se numără participara la diferite 
concursuri internaţionale şi naţionale, dar şi obţinerea unor premii la 
olimpiade de specialitate. Tânărul artist a reușit, cu ajutorul bursei să 
participe la cât mai multe activităţi si expoziţii, să își achiziţioneze 
materiale de lucru, aparat foto, laptop, tabletă grafică.

Anul aceasta, artistul și-a propus organizarea unei expoziţii împreună cu 
un alt bursier al Fundaţiei, dar și participarea la la Bienala de grafică.

Cristian se implică în organizarea de  tabere şi activităţi pentru copii, dar şi 
în proiectele derulate de biserica pe care o frecventează. Regretatul  
profesor Iuri Isar i-a fost mentor, iar reflexiile acestor întâlniri se regăsesc 
atât în creaţiile artistice cât și în fervoarea tânărului  de a oferi din talentul 
său semenilor.

Emőke Burján
Originară din Miercurea Ciuc, tânăra flautistă Emőke Burján, a început studiul muzicii încurajată fiind de 
părinţii săi și îndrumată de mentori cu sprijinul cărora a descoperit cultul și frumosul în muzică.  
A susţinut un concert în calitate de solistă cu orchestra din Miercurea Ciuc, recitaluri în Ungaria, la Academia 
de Muzică „Liszt Ferenc”, Budapesta. Este preocupată să își dezvolte capacităţile muzicale și stilistice, 
participând la masterclass-ul susţinut de Széplaki Zoltán, la cursurile organizate la Academia de flaut.   
Achiziţionarea unui flaut performant, din bursa Tinere Talente, o ajută în dezvoltarea tehnicii de suflu cât 
și în dezvoltarea capacităţii muzicale interpretative și stilistice. De asemenea, și-a achiziţionat un laptop 
și a participat la masterclass-ul organizat de Academia de Flaut Bistriţa, unde a avut șansa să lucreze cu 
un flautist renumit, domnul Matei Ioachimescu, experienţă care a motivat-o să se ocupe în mod intensiv 
de studiu.
Emőke este interesată de educarea copiilor prin introducerea lor treptată în lumea muzicii, de literatură 
și de teatru. A susţinut concerte de caritate pentru copii cu dizabilităţi și cu probleme foarte grave. 

21 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, specializarea flaut

Raluca Mălina Ciobanu
În 2016, Mălina și-a propus continuarea proiectelor sale, concentrându-se pe cariera 
solistică, desăvârșirea pregătirii de specialitate prin participarea la masterclass-uri: 
masterclass cu cu violonista Mihaela Martin, masterclass „Europaische Institute Fur Musik 
Koln”, Montepulciano (Italia), masterclass „Lac Leman Music”, Geneva (Elveţia), lecţii 
suplimentare cu profesori din ţară și achiziţionarea unor accesorii muzicale pentru vioară. 
A obţinut premiul I la Concursul Internaţional „Young Talents with Orchestra” Milano, Italia, 
a susţinut alături de Camerata Regală în Sală Mare a Ateneului Român, un concert caritabil, 
și un recital extraordinar în cadrul Festivalului „Perle Musicali in Villa”, Italia. 
Principalii săi mentori au fost profesorii de specialitate din liceu, iar în prezent studiază sub 
îndrumarea dr. prof. univ. Bujor Prelipcean.  

17 ani, Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă Iaşi, specializarea vioară



Pentru Alexandra, două dintre cele mai importante realizări artistice sunt finalizarea licenţei 
cu distincţia Magna Cum Laude şi experienţa Erasmus din Polonia. Banii din bursă au 
ajutat-o să procure materiale necesare creaţiei artistice, documentării și susţinerii activităţii 
artistice în mediul online. A putut să își largească orizontul artistic în cadrul vizitei de 
documentare de la Londra, să observe lucrări de artă de mare valoare și să se documenteze 
pentru viitoare proiecte artistice.

Anca Maria Cristescu
22 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, 
specializarea flaut
Anca este pentru a doua oară bursieră în programul Tinere Talente, 
membră a Orchestrei Naţionale de Tineret și a Orchestrei Fundaţiei 
Principesa Margareta a României. Originară din Ploiești, studiază 
flautul  de la 12 ani, în prezent mentor și îndrumător fiindu-i doamna 
profesor Mihaela Anica.

A susţinut concerte în calitate de solist cu orchestre naţionale, Orchestra 
Naţională de Tineret, Camerata Regală, și a participat la numeroase 
concursuri la care a obţinut premii importante.  

Anul acesta și-a propus să își continue dezvoltarea profesională, 
participând la masterclass-uri naţionale și internaţionale, care o ajută 
foarte mult să progreseze și să se  dezvolte din punct de vedere tehnic și 
interpretativ. În urma preselecţiilor, Anca a obţinut o bursă de studiu la 
Viena începând de anul viitor.

Ionuţ Diaconu
18 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, specializarea pian
Tânărul Ionuţ Diaconu studiază pianul sub îndrumarea profesorului Constantin Niţu, 
mentorul care i-a călăuzit pașii în lumea muzicii în ultimii 10 ani.  
 
A debutat în februarie 2016 ca solist cu Orchestra de Cameră Radio, sub bagheta dirijorului 
Cristian Brâncuși. În acest an, Ionuţ a susţinut un recital la Castelul Peleș, dar și un concert 
alături de Orchestra Colegiului Naţional de Muzică George Enescu. Obţinând premiul întâi 
la Festivalul Muzicii Maghiare din București, tânărul solist va concerta la Collegium 
Germanicum et Hungaricum  din Roma, la finalul acestui an.

Începând din această toamnă, își continuă studiile muzicale la Universitatea Naţională de 
Muzică  București, iar în planurile sale de viitor se numară participarea la cât mai multe 
concursuri naţionale și internaţionale.



Nicolae Mihai Nino Dobrovicescu
Nicolae a obţinut premiul al III-lea la Whitgift International Competition în Londra și 
premiul al III-lea la European Music Competition în Moncalieri, Italia.  Pentru anul 
acesta Nicolae își propune să își lărgească orizontul cunoștinţelor muzicale și să își 
îmbunătăţească tehnică violonistică pentru a avea o libertate deplină în momentul 
actului artistic.  

A participat la masterclass-ul Mihaelei Martin, iar în viitor își propune să se dezvolte prin 
participarea la alte cursuri de măiestrie.

În tabăra de creaţie, cu ajutorul bursierilor de la arte plastice, Nicolae a reușit să 
pătrundă și în lumea artelor vizuale, considerând că această bursă a reprezentat o 
experienţă frumoasă pentru el ca artist, dar și pentru el, ca om.

19 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, specializarea vioară

Alexandru Daniel Duda

Talentul și calităţile muzicale ale tânărului fagostist au fost recunoscute prin 
numărul mare de  premii, 38 la număr, obţinute încă de când era elev la Galaţi. 
A câştigat premiul I la olimpiadele școlare, premii la concursuri naţionale și 
internaţionale, din 2009 până în 2012, dar și Marele Premiu la „Miniatură 
Romantică” din Galaţi 2012.

A concertat din postura de solist alături de orchestrele UNMB și Orchestra 
Teatrului Muzical din Galaţi. Anul acesta a fost selectat în Orchestra Română de 
Tineret, având oportunitatea astfel să concerteze la  Konzerthauss-Berlin, Milano 
și Dobbiaco în Italia, dar nu în ultimul rând, la Ateneul Român.

23 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,
specializarea fagot



Mircea Alexandru Dumitrescu
17 ani, Colegiul Naţional de Muzică George Enescu Bucureşti, 
specializarea vioară
La doar 17 ani, Mircea a fost concert-maestru în Orchestra Fundaţiei Principesa Margaretă a 
României la Concertul Regal, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. A susţinut numeroase concerte 
în calitate de solist şi este laureat al concursului internaţional de vioară „Remember Enescu”. 

Primul mentor al lui Mircea a fost străbunicul patern, ulterior fiind doamna profesoară Olivia 
Papa, care l-a sprijinit în tot ce face, fiindu-i mai mult decât un profesor. A reușit să-și 
îmbunătăţească tehnica și interpretarea alături de maestrul Gabriel Croitoru, pe langă studiul 
intens al limbii germane. 

Anul acesta a susţinut concerte în Elveţia, a participat la masterclass-uri, iar cu ajutorul bursei, a 
reușit să participe la concursul internaţional de muzică „Lions European Musical Competition”. 

Tânărul artist spune că  „Pasiunile mele sunt vioara, pianul și contrabasul. Muzica pentru mine  
este centrul universului în care trăiesc, o cale de exprimare a tot ceea ce simt și gândesc, 
transmiţând oamenilor bucuria sunetului meu”.

Maria Izabela Ghergu
Izabela a început studiul muzicii la Liceul de Arte „Bălașa Doamnă” din Târgoviște, iar din  clasa a 
IX a urmează cursurile la Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” din București.  

Mentorii săi, profesoara de violoncel, Ioana Stanciuc și  maestrul  Marin Cazacu, dar si părintii și 
sora sa, reprezintă un sprijin moral pe care îl primește  în fiecare moment al vieţii. Printre cele mai 
importante realizări ale Izabelei sunt: Trofeul concursului naţional de violoncel „Alexandru 
Moroșanu”, Marele Premiu al concursului internaţional „Eugen Coca” din Chișinău, Premiul III la 
concursul internaţional de violoncel din Liezen, Austria.
  
Talentata violoncelistă a concertat pe scena Ateneului Român în 2015, alături de Orchestra 
Fundaţiei Principesa Margareta a României, în calitate de solistă la Concertul Regal, prestaţia și 
talentul său fiind apreciate de numerosul public.  

Sociabilă, puternică și hotărâtă, tânără violoncelistă se află într-o continuă căutare și perfecţionare, 
ea propunându-și participări la concursuri și masterclass-uri de specialitate pentru a progresa.  

17 ani, Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti Bucureşti, specializarea violoncel

Pentru Eric „arta nu defineşte şi nu învaţă publicul, ci creează vibraţia care determină 
omul să pună şi să-şi pună întrebări, mai simplu, îi stârneşte curiozitatea”.

Aptitudinile sale artistice depăşesc zona graficii şi se manifestă totodată în sculptură, 
restaurare sau instalaţii. Olimpic naţional, el a participat cu lucrări la expoziţii din ţară 
şi străinatate, la Ambasada României din Marea Britanie şi de două ori în SUA.

Impulsionat să aleagă profesia de artist de către dna. Carmen Ileana Paraschivescu, 
tânărul grafician consideră că a fi artist este un mod de viaţă, la fel de mult ca o 
ocupaţie profesională, şi că trebuie să se folosească de toate resursele artei, pentru a 
evita plafonarea.

În ultimul an a lucrat mult - la atelier și prin colaborări, evoluţia sa artistică fiind 
vizibilă. Banii din bursa l-au ajutat să își cumpere materiale pentru proiectele personale 
și expozitii, să se documenteze și să lucreze în mediul digital.



Daniela este o fire sensibilă, preocupată de crearea unor ţinute vestimentare cu 
un caracter unic, de portretistică şi de muzică instrumentală.

A câştigat premii la concursuri, a prezentat colecţia vestimentară ATITUDE în 
cadrul evenimentului Bistriţa Mariage Fest şi a luat locul I la Olimpiada de Arte 
Plastice – creaţie vestimentară.

Cu ajutorul bursei Tinere Talente, Daniela a reușit să finalizeze partea practică a 
lucrării de licenţă, care a constat în crearea unor ansambluri vestimentare, prin 
achiziţionarea materialelor de lucru, aparaturii de profil şi a manechinelor. 
Colecţia a fost prezentată și în cadrul Festivalului de la Casino Sinaia „InfoFashion 
Festival”și a primit trei premii în cadrul Galei UAD Fashion Design.

Miruna Georgiana Iancu
Miruna a început studiul pianului  la vârsta de 7 ani, la Brăila, a continuat cu  studiul 
chitarei, iar din clasa a IX-a s-a dedicat  canto-ului clasic.  

Cele mai importante realizări profesionale de până acum sunt: susţinerea unui 
Concert de Canto Clasic la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila și premiul I la olimpiada 
naţională de interpretare Alba Iulia. Modelul său profesional și de viaţă este 
soprana Georgeta Stoleriu, care îi este și profesor la Conservator. 
   

20 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, specializarea canto

Madălina Ana Ivancia
14 ani, Colegiul Naţional de Artă Octavian Băncilă Iaşi, specializarea vioară

Dotată cu sensibilitate și mai ales cu o deosebită seriozitate, tânăra violonistă a obţinut numeroase 
premii la concursuri naţionale și internaţionale și a susţinut o bogată activitate solistică în recitaluri, 
concerte cu orchestra și festivaluri.

Mădălina dorește să-și continue activităţile din sfera artistică, participând în continuare la competiţii 
de profil. Printre cele mai importante realizări ale sale se numără premii obţinute în cadrul 
concursului internaţional de vioară „Les cle dʼor” din Franţa, concursul internatinal „Eugen Coca” 
din Republica Moldova și la concursul internaţional de vioară „Arthur Grumiax” din Belgia. 

Mădălina este într-o căutare permanentă a rafinării actului interpretativ, preocupându-se atât de 
cariera artistică dar și de actvitatea şcolară, acest lucru reflectându-se în rezultatele sale.

Anul acesta a obţinut premii importante precum: premiul I la Olimpiada Naţională de Interpretare 
Instrumentală, premiul I la concursul naţional „Victor Giuleanu”, premiul I la concursul 
internaţional de vioară „Josef Brandeisz” și premiul Asociaţiei Lira de Aur în cadrul concursului 
„Lira de aur”. 

Anul acesta a obţinut premiul II la Concursul de Teorie și Solfegiu, în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică 
București, și a participat la două masterclass-uri. Recent a fost invitată să cânte la Castelul Cantacuzino din Bușteni.

Cu ajutorul bursei Tinere Talente, a participat la concursul internaţional „Jeunes Espoirs”, de la Avignon, Franţa și 
la Concursul Internaţional „George Enescu”, la Paris.



Andrei îşi doreşte să-şi desăvârşească abordarea conceptuală şi să-şi 
perfecţioneze tehnicile de lucru şi de ilustrare. A fost îndrumat pe plan artistic 
de către mama sa şi profesorii Doru Ioan Vladoiu şi Carmen Tepsan.
Prin intermediu bursei Tinere Talente, Andrei a cumpărat un laptop, cu ajutorul 
căruia își prelucrează lucrările de grafică de șevalet dar și site serigrafice, 
serigrafia devenind tehnica cu care a experimentat și care i-a permis să 
concretizez lucrări pentru expoziţii.
Tânărul artist participă constant la concursuri, expoziţii şi olimpiade, printre 
care „Exposition de Peinture à lʼEcole Européenne de Bruxelles”, unde a câştigat 
locul II și „Personaje fantastice din lumea materialelor reciclabile”. De asemnea 
a avut o expoziţie personală în Bucureşti.

Dumitru Vladuţ Moisii
Tânărul a participat anul acesta la o serie de masterclass-uri și concursuri naţionale cât și 
internaţionale. Cele mai importante realizări artistice sunt obţinerea mai multor premii 
la olimpiada de muzică, la concursul de interpretare instrumentală „Emanuel Elenescu”, 
dar și colaborarea și participarea ca solist în Orchestra Filarmonicii din Botoșani. 

Pe plan artistic a fost îndrumat de către profesorul de pian Călin Daniel, ulterior lucrând 
alături de profesorul Petru Tăbârcea şi este susţinut necondiţionat de către familie.

În acest an a participat împreună cu orchestra Filarmonicii din Botoșani la diferite 
concerte, atât ca solist cât și ca membru al orchestrei. La concursul naţional de 
interpretare instrumentală „Lira de aur”, a obţinut premiul III. Cu ajutorul bursei, și-a 
achiziţionat un instrument nou precum și diferite accesorii pentru acesta.

15 ani, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, specializarea corn

Horaţiu Ștefan Luduşan
Tânărul violoncelist spune că a avut șansa să întâlnească artiști, cărora le datorează cea mai 
mare parte din ceea ce este în prezent, atât profesional cât și uman. A fost sprijinit tot timpul 
de părinţii săi, iar maestrul Marin Cazacu, mentorul său, cel care a creat o familie de 
violonceliști, i-a învăţat arta interpretativă a violoncelului dar și ce înseamnă solidaritatea și 
sprijinul aproapelui.  

A cântat solist cu mai multe filarmonici din ţară, a  participat la masterclass-uri cu profesori 
de mare renume și a obţinut mai multe premii I la concursurile din ţară. În 2016 și-a  
achiziţionat un violoncel pentru viitoarele apariţii pe scenă, la concursuri, recitaluri, concerte 
sau master-class-uri.

Pe parcursul anului 2016, a avut parte de experienţa unică de a participa alături de 
Orchestra Română de Tineret la festivaluri importante la Toblach, Dobbiaco, Milano, Berlin, 
Ruse, Chișinău, Paris, având și concerte în ţară la Ateneul Român.

22 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, specializarea violoncel



Constantin a făcut cunoștinţă cu notele muzicale când era copil, provenind dintr-o familie de 
muzicieni din Chișinău, Republica Moldova. În ultimii 2 ani a studiat violoncelul la 
Universitatea Naţională de Muzică, a participat la concursuri care l-au ajutat să progreseze, 
devenind membru în Orchestra Naţională Română.
În 2016  și-a  propus, cu sprijinul bursei Tinere Talente, să achiziţioneze un laptop, o cutie 
pentru violoncel și mai ales un violoncel performant care îi facilitează munca şi efortul depus. 
Totodată a participat la masterclass-uri și concursuri internaţionale, unde a câștigat trei premii 
importante: Premiul I și Marele Premiu la concursul naţional „Ada Ulubeanu”, premiul I la 
concursul naţional „Alexandru Moroșanu” și premiul I la concursul „Drumul spre celebritate”, 
cel din urmă oferindu-i șansa de a interpreta un concert cu mai multe orchestre din ţară, printre 
care și Orchestra de Cameră Radio.

Cătălin Daniel Răducanu
Bursier Tinere Talente pentru a doua oară, Cătălin studiază pianul, este pasionat de jazz, 
îi place să citească și să se bucure de compania prietenilor.
 
Mentorul său este unul spiritual, însăși muzica, despre care spune „nu mi-a dat pace, în 
sensul cel mai frumos al cuvântului, prin comorile pe care ni le-a dăruit: un concert de 
Rachmaninov, o simfonie de Mahler sau Pasărea de foc a lui Stravinsky.” 

În anul 2016 și-a propus să susţină un concert cu orchestra în cadrul Universităţii 
Naţionale de Muzică București, să participe la concursuri internaţionale și la 
masterclass-uri. A participat la un masterclass in Spania și a fost admis la masterat.

23 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, specializarea pian

Larisa Andreea Ştefan
21 ani, Facultatea de Arte Oradea, specializarea canto
Bursieră pentru a doua oară, Larisa a reușit în 2016 să participe la masterclass-uri pentru a-și   
îmbunătăţi tehnica interpretativă, la concursuri internaţionale și să evolueze artistic sub 
îndrumarea mentorilor Fundaţiei.
  
Printre realizările profesionale de până acum se numără susţinerea unor concerte la Trento, în 
Italia și la Viena, în Austria, obţinerea a numeroase premii I la concursuri precum „Victor 
Giuleanu”, „Achim Stoia”, „Mihail Jora”, „Miniatură Romantică”. A participat în calitate de solistă 
la Concertul Regal din 2015 sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, alături de tenorul Teodor Ilincăi, 
fapt ce a reprezentat un pas important în activitatea sa.  

Mentorul Larisei, profesorul  Theodore Coresi declară „că este nu doar o voce, nu doar un talent, ci 
și un om de o calitate deosebită, dăruită pe deplin destinului ei artistic. Sunt sigur că Larisa va 
deveni, dintr-o speranţă, o certitudine, dăruind susţinătorilor ei satisfacţia de a fi contribuit la 
îmbogăţirea firmamentului liric internaţional, cu o nouă stea din România”.

A participat la concursul „Feruccio Tagliavini” din Deutschlandsberg unde a luat premiul II, premiul 
„Melos”, premiul Filarmonicii Sibiu și premiul pentru operetă la concursul internaţional „Vox Artis”. 
În plus, Larisa este colaborator pentru stagiunea 2016/2017 la Opera Comică pentru Copii București.



În 2016, Mălina și-a propus continuarea proiectelor sale, concentrându-se pe cariera 
solistică, desăvârșirea pregătirii de specialitate prin participarea la masterclass-uri: 
masterclass cu cu violonista Mihaela Martin, masterclass „Europaische Institute Fur Musik 
Koln”, Montepulciano (Italia), masterclass „Lac Leman Music”, Geneva (Elveţia), lecţii 
suplimentare cu profesori din ţară și achiziţionarea unor accesorii muzicale pentru vioară. 
A obţinut premiul I la Concursul Internaţional „Young Talents with Orchestra” Milano, Italia, 
a susţinut alături de Camerata Regală în Sală Mare a Ateneului Român, un concert caritabil, 
și un recital extraordinar în cadrul Festivalului „Perle Musicali in Villa”, Italia. 
Principalii săi mentori au fost profesorii de specialitate din liceu, iar în prezent studiază sub 
îndrumarea dr. prof. univ. Bujor Prelipcean.  

Antonia Cosmina Stancu
22 ani, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,
specializarea canto
În formarea Cosminei a avut un rol foarte important prof. univ. dr. Eleonora 
Enachescu, de la Universitatea Naţională de Muzică din București, căreia soprana 
îi datorează dragostea pentru muzică.  

Una dintre cele mai importante realizări este câștigarea locului I la concursul 
internaţional „Aslico” din Italia. A câștigat premiul special la concursul 
internaţional de interpretare „Vox Artis” și a participat la concursul internaţional 
„Grand Prix del Opera Bucharest”. Tot anul acesta Cosmina a fost admisă la 
masterat cu nota 10.

Cu ajutorul bursei primite, a reușit să se pregătească și să participe la concursuri 
naţionale și internaţionale precum și la masterclass-uri importante. 

Cornelius Zirbo
A început studiul violoncelului la Cluj Napoca, iar în prezent își continuă studiile în București, sub 
îndrumarea profesorului Octavian Lup. Ultimii 5 ani au fost foarte importanţi pentru pregătirea 
lui, fiind îndrumat de violonceliști de talie internaţională. 

Talentatul violoncelist a concertat pe scena Ateneului Român în 2015, alături de Orchestra 
Fundaţiei Principesa Margareta a României, în calitate de solist la Concertul Regal, prestaţia și 
talentul său fiind foarte apreciate de public.  

Premiile obţinute de-a lungul timpului confirmă valoarea și talentul tânărului: premiul II la  
concursul internaţional „Concertino Praga”, Cehia,  premiul II la concursul internaţional „Young 
Virtuosos”, Bulgaria, premiul III la concursul internaţional de violoncel „Antonio Janigro”, 
Croaţia, la care se adaugă și disctincţiile obţinute la concursurile naţionale.   

Anul acesta, cu ajutorul bursei, a participat la masterclass-uri de violoncel și muzică de cameră 
în Italia (Montepulciano), Bulgaria (Sofia), Germania (Kronberg), România (Horezu, Sinaia, 
Cluj-Napoca) și și-a achiziţiona accesorii specifice și partituri. În continuare, va susţine un  
concert cu Orchestra Radio Praga, în calitate  de solist, ca urmare a câștigării premiului la 
concursul internaţional „Concertino Praga”, Cehia.  

17 ani, Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti Bucureşti, specializarea violoncel



Tânărul Ionuţ Diaconu studiază pianul sub îndrumarea profesorului Constantin Niţu, 
mentorul care i-a călăuzit pașii în lumea muzicii în ultimii 10 ani.  
 
A debutat în februarie 2016 ca solist cu Orchestra de Cameră Radio, sub bagheta dirijorului 
Cristian Brâncuși. În acest an, Ionuţ a susţinut un recital la Castelul Peleș, dar și un concert 
alături de Orchestra Colegiului Naţional de Muzică George Enescu. Obţinând premiul întâi 
la Festivalul Muzicii Maghiare din București, tânărul solist va concerta la Collegium 
Germanicum et Hungaricum  din Roma, la finalul acestui an.

Începând din această toamnă, își continuă studiile muzicale la Universitatea Naţională de 
Muzică  București, iar în planurile sale de viitor se numară participarea la cât mai multe 
concursuri naţionale și internaţionale.
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Mulţumim membrilor Juriului Tinere Talente 2016 
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: 

Carmen Apetrei
Lucian Butucariu
Ileana Marinescu
Ioana Vlasiu
Tiberiu Soare 
 
Rafael Butaru 
Teodor Ilincăi 
Horia Maxim 
Florin Pane 



Talentul și calităţile muzicale ale tânărului fagostist au fost recunoscute prin 
numărul mare de  premii, 38 la număr, obţinute încă de când era elev la Galaţi. 
A câştigat premiul I la olimpiadele școlare, premii la concursuri naţionale și 
internaţionale, din 2009 până în 2012, dar și Marele Premiu la „Miniatură 
Romantică” din Galaţi 2012.

A concertat din postura de solist alături de orchestrele UNMB și Orchestra 
Teatrului Muzical din Galaţi. Anul acesta a fost selectat în Orchestra Română de 
Tineret, având oportunitatea astfel să concerteze la  Konzerthauss-Berlin, Milano 
și Dobbiaco în Italia, dar nu în ultimul rând, la Ateneul Român.
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Sponsorizare în contul RO 77 BACX 0000 0001 2931 2250



Mulţumește partenerilor programului Tinere Talente 2016

Sponsorilor programului Tinere Talente 2016

Izabela a început studiul muzicii la Liceul de Arte „Bălașa Doamnă” din Târgoviște, iar din  clasa a 
IX a urmează cursurile la Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” din București.  

Mentorii săi, profesoara de violoncel, Ioana Stanciuc și  maestrul  Marin Cazacu, dar si părintii și 
sora sa, reprezintă un sprijin moral pe care îl primește  în fiecare moment al vieţii. Printre cele mai 
importante realizări ale Izabelei sunt: Trofeul concursului naţional de violoncel „Alexandru 
Moroșanu”, Marele Premiu al concursului internaţional „Eugen Coca” din Chișinău, Premiul III la 
concursul internaţional de violoncel din Liezen, Austria.
  
Talentata violoncelistă a concertat pe scena Ateneului Român în 2015, alături de Orchestra 
Fundaţiei Principesa Margareta a României, în calitate de solistă la Concertul Regal, prestaţia și 
talentul său fiind apreciate de numerosul public.  

Sociabilă, puternică și hotărâtă, tânără violoncelistă se află într-o continuă căutare și perfecţionare, 
ea propunându-și participări la concursuri și masterclass-uri de specialitate pentru a progresa.  
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