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Aflat la cea de a III-a ediţie, Concursul Naţional Carmen Sylva Pentru Tinere Talente îşi 

propune să acorde tinerilor care nu au pregătire în acest domeniu, şansa de a-şi descoperi 

talentul pentru desen, pictură, fotografie şi gravură. Cei care doresc confirmarea şi 

promovarea preocupărilor lor artistice, au avut acum această ocazie. Tinerilor artişti 

premiaţi li se oferă posibilitatea de a-şi expune lucrările în Holul de Onoare al Castelului 

Pelişor.

Se doreşte astfel continuarea tradiţiei de promovare a  tinerelor talente artistice, începută 

acum 100 de ani  de către Regina Elisabeta, cunoscută sub pseudonimul literar Carmen 

Sylva. Regina organiza serate muzicale la Castelul Peleş, la care  erau invitaţi mari maeştri 

dar şi artişti aflaţi la începutul carierei lor. Admira şi încuraja  pictura, sculptura, sprijinind 

studenţii bursieri ai cursurilor superioare de artă. 

Această activitate de mecenat a fost continuată şi de Principesa Moştenitoare Maria, care 

a strâns în jurul ei artiştii plastici ai vremii, lucrând alături de ei şi patronând societatea 

Tinerimea Artistică. În Castelul Pelişor există mărturii ale acestei activităţi admirabile, 

reprezentate prin lucrări de  pictură expuse în sălile deschise publicului.

Castelele de la Sinaia redevin astfel un loc de interferenţă a artelor unde, alături de tineri 

interpreţi de muzică clasică, au  ocazia să expună şi tinerii câştigători ai acestui concurs.

Aflată la a III-a ediţie, manifestarea a fost primită şi de această dată cu deosebită seriozitate 

de către tinerii cu vârste cuprinse între 7 şi 29 ani,  înregistrându-se 152 de înscrişi cu 760 

de lucrări. Juriul a fost pus în faţa unei adevărate provocări, evaluând lucrările trimise on-

line pentru cele patru discipline.

Punctajul acordat a fost relativ strâns, apropiat de valoarea maximă acordată, de 50 

de puncte. Acest punctaj este dovada preocupărilor tinerilor în domeniul artistic, care 

aşteaptă doar o ocazie pentru a se manifesta şi afirma.

Preferinţele participanţilor s-au îndreptat către secţiunea Pictură, apoi către Desen,  

Fotografie şi Gravură. 

Cei mai mulţi concurenţi au vârste cuprinse între 17 şi 20 ani. Aceşti tineri resimt 

necesitatea unei evaluări personale a aptitudinilor lor, în vederea orientării profesionale.

Expoziţia amenajată la Castelul Pelişor este a treia şi este dedicată în acest an tinerilor  

artişti amatori. Ea este menită să încurajeze imaginaţia şi prospeţimea unor tineri 

talentaţi, iar lucrările premiate să se bucure de aprecierea publicului vizitator. 

Daniela Voitescu / Muzeograf
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PICTURA
7-14 ani

premiul I - david filip, 9 ani

Natura moarta
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premiul I - mara hanganu, 7 ani

Soparla
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premiul I - vlad stochita, 7 ani

Vioara printre crengi
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premiul I - maria teodora ureche, 7 ani

Laboratorul Marin
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premiul II - tudor marinescu, 8 ani

Moara de vant
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premiul II - dalia elena voicu, 7 ani

Camara bunicii
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premiul III - ioana vallimarescu, 11 ani

COPAC FANTASTIC
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premiul III - dan andrei popa, 9 ani

Orasul pe dealuri



12

rasarit

premiul III - iarina livia slobozeanu, 9 ani
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premiul III - maria teodora slobozeanu, 7 ani

INGERAS
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PICTURA
15-22 ani

premiul II - irina gurin, 21 ani

Meditatie nocturna
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Motive indiene
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desen
7-14 ani

premiul i - cosmin dobrican, 8 ani

Tornada magnetica
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Aeroport
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premiul II - ada maria ciontu, 10 ani

Cu mama 
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premiul II - ioana vallimarescu, 13 ani

JUCARII
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premiul IiI - maria eduarda druga, 7 ani

NATURA MOARTA
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DESEN
15-22 ani

premiul II - greta nedelcu, 15 ani

MEMORIA NOPTII
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premiul III - anisoara maftei, 18 ani

Zgomotul valurilor
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premiul IiI - valentina felicia muresan, 16 ani

grafitti
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fotografie
7-14 ani

premiul IiI - mina sorina ardeleanu, 11 ani

Casa taraneasca
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fotografie
15-22 ani
premiul I - iulia maria starcu, 18 ani

Loteria nationala...
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La prins de crabi
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premiul I - cristina tirnovean, 15 ani

PASAREA SPIN
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Trianglu (Igloo)
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premiul III - mihai dobrovat, 17 ani
Iarna in culoare
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premiul IiI - ana maria tirnovean, 17 ani
LacustrA
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fotografie
23-29 ani

premiul I - andrei dragota, 24 ani

Bucegi
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premiul I - cosmin marian sandu, 25 ani

Sam
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premiul Ii - cezar dobre, 25 ani

Brana mare a Caraimanului



35

premiul Ii - daniela elena lazar, 24 ani

Lucrul la camp 
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premiul iii - delia radovanovici, 25 ani

In coloana
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premiul ii - ada maria ciontu, 10 ani

Mama
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gravura
7-14 ani



Concursul National pentru Tinere Talente “Carmen Sylva” In august 2013 au inceput inscrierile la cea de-a 3-a editie a 

concursului. Inscrierile s-au incheiat in luna aprilie 2014, iar jurizarea a avut loc in luna mai. Vernisajul expozitiei temporare a 

lucrarilor a avut loc pe 14 iunie 2014, expozitia urmand sa fie etalata timp de o luna la Castelul Pelisor.


