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            București, 22 Noiembrie 2018 
    ZESTREA │ Fascinația Geniului Popular Românesc 
                la Elite Art Gallery, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, București 
 
În perioada 26 Noiembrie-3 Decembrie Elite Art Gallery în parteneriat cu Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” vă invită la expoziţia de costume 
și grafică dedicată Centenarului Marii Uniri. Deschiderea oficială a expoziţiei se va ţine pe data 
de 27 Noiembrie, ora 18.00 iar finisajul se va ține pe data de 3 Decembrie, ora 18.00.  
Proiectul este coordonat și curatoriat de către Prof. univ. dr. Ștefania Cenean. 
Expoziția reunește lucrări grafice reprezentând unicitatea costumului românesc și farmecul 
caselor tradiționale, precum și costume ce pun în valoare încărcătura imagistică a ţesăturilor 
vechi românești.  Au fost selecţionaţi studenţi de la Master şi Licenţă, Scenografie: Maria Ivan, 
Ana-Maria Condruz, Alexandra Constantin, Alina Petrovschi, Sarah Gîtlan, Mircea Daniel, 
Nicoleta Ivan, Andrei-Cosmin Stancu, Miruna Croitoru, Carla-Lavinia Dăduț și Andreea Zagoni-
Albu. Studenţii anului II  Licenţă au fost îndrumaţi de lect.dr. Maria Dore şi prof.asociat arh. 
Anca Deleanu. Suita de costume realizate la cursul de Design de Costum ( Master -
Departamentul de Scenografie) prin coordonarea Prof. univ. dr. Ștefania Cenean au fost croite şi 
pictate manual  de către Mădălina Sandu, Cilem Turkoz, Livia Vișănescu, Diana Moțea, Beatrice 
Șandru și Mădălina Niculae.  
„Expoziția noastră vine în întâmpinarea Centenarului Marii Uniri reprezentând admirația no-
astră față de valorile autentice românești reflectate în portul popular, covoarele și țesăturile 
moștenite din generație în generație ca o zestre inestimabilă a poporului român. În secolul vi-
tezei, în avalanșa digitală în care trăim, ne-am oprit puțin să reflectăm asupra cusăturilor realizate 
cu sute de ani în urmă, cu dragoste, multă migală şi cu infinită răbdare ca şi cum timpul era 
împietrit. Am ales să remedităm la frumuseţea iei româneşti care a traversat în mod unic timpul 
inspirând și astăzi marii creatori de modă din lume.  
La cursul Design de Costum Master Scenografie (Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti) studentele s-au documentat asupra portului românesc 
de patrimoniu cultural având ca temă redarea în pictură a cusăturilor, a compoziţiilor, culorilor şi 
asocierii pieselor de costum din diferite zone ale ţării, dovedind încă o data, dacă mai era cazul 
unitatea costumului românesc pe toată suprafaţa României.  
Am selectat mai multe schiţe de costume şi interioare româneşti realizate sub îndrumarea Lect. 
dr. Maria Dore şi prof. asociat arh. Anca Deleanu, invitate să se alăture acestui proiect. La sfârşit 
de toamnă şi început de iarnă 2018 readucem vizitatorilor expoziţiei, (tuturor celor ce serbează 
100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918 desăvârșirea statului național român), 
un strop din credinţa românilor care au făcut ca toată suflarea românească să trăiască împreună, 
într-un singur stat, ROMÂNIA”. Curator- Prof.univ.dr. Ștefania CENEAN 
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Expoziția va fi deschisă publicului în intervalul 26 noiembrie-3 decembrie 2018, la Elite Art 
Gallery, Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl. B2, parter, București. 
 
Elite Art Gallery are drept scop promovarea artiștilor plastici contemporani, prin organizarea 
unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări 
inovatoare ale artei moderne precum și ale unor valori deja consacrate. Asociația implementează 
proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar și proiecte educaționale. 


