
                                                           

COMUNICAT  DE  PRESA

Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

Denumirea manifestării culturale : „Pictori români pe simeze europene II ”.

Organizator principal: Asociația „Soleil de l’Est”.

Partener principal și finanțator al proiectului: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni,
București, România. 
Parteneri media: La Nouvelle République, Modernism, Dana Art Gallery, Art Portfolio.
Parteneri:  Primaria  din  Fondettes,  Primaria  din  Saint-Denis  Franta,  ICR  Paris,  Uniunea
Artiștilor Plasticieni din România,  Atlassib, Corep, DalbeTours.

Locația: Château de Taillé, 54, rue de Morienne, 37230 Fondettes.

Perioada: 21 si 22 septembrie, cu ocazia Zilelor Patrimoniului 2019.

Orar: Expoziția este deschisă zilnic între orele  10:00 - 19:00.

Vernisaj: Sâmbata 21 septembrie 2019, orele 18:00. Deschiderea expozitiei va avea loc în
prezenta responsabililor culturali de la Primariile din Fondettes si Saint-Denis,  ai asociatiei
Soleil de l’Est, si a resortisantilor români din regiunea orasului Tours.

Expoziția la château de Taillé,  reprezintă o etapa importanta în activitatea de fortificare a
membrilor comunitatilor românesti din Franta, prin intermediul culturii, respectiv al prezentarii
în cadrul unor expozitii de pictura, a unor lucrari realizate de prestigiosi pictori români din
tara. In cadrul acestei expozitii vor fi prezentate 50 de pictura, reprezentând creatii picturale
din cadrul orientarilor noi ale picturii europene, noul realism, arta contemporana, sur realism,
abstract,  si  altele.  Lucrarile  au  fost  realizate   de  pictorii  români  pe  perioada  participarii
acestora la rezidentele de artisti, conduse de „Soleil de l’Est”.  In cadrul expozitiei va fi pus la
dispoziția publicului un stand de documentație artistică cu albume de arta si cataloage de
pictura editate de asociatia „Soleil de l’Est”. Vor mai fi prezentate dosarul de presa si dosarul
cu afisele expozitiilor realizate pâna în prezent, în România si în Franta.

Obiectivele manifestării culturale converg, în primul rând, în a prezenta publicului român si
francez din regiunea Tours, un grup de prestigioși pictori români din țară și din diaspora, care
au reprezentat cu cinste și cu înaltă creativitate artistică, o valență de mare valoare culturală
a României - pictura contemporană. Toți acești pictori au colaborat cu Asociația „Soleil de
l’Est” pe direcția organizării în Franța și ulterior în alte țări UE, a unor manifestări culturale de
prestigiu,  expoziții  de  pictură,  lansări  de  carte,  rezidențe  de  artiști,  întâlniri  cu  membrii
comunităților românești din Franța, contacte cu pictorii locali și cu organizațiile din care fac
parte.  Lucrările  pictorilor  români  au fost  prezentate cu succes în cadrul  celor  peste 150
expoziții organizate de „Soleil de l’Est”, începând din anul 1990, atât în Franța, la Paris si în
alte orașe culturale franceze, cât și la Bruxelles, Haga, Viena, Bratislava, Roma, Aarhus -
capitala europeană a culturii 2017, precum și la București. 
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Motivația: Asociația „Soleil de l’Est”, creată în anul 1994, organizează evenimente culturale
de  înalt  profesionalism  și  calitate  artistică,  prin  prezentarea  în  Franța  și  în  alte  țări  din
Uniunea Europeană, a unei parti de mare interes și importanță a culturii române, în speță
pictura contemporană. Prezenta expoziție face parte din cele peste 150 expoziții de pictură
română, organizate de „Soleil de l’Est” în prestigioase locații, precum Fondation Taylor Paris
Montmartre,  Cité  Internationale  des Arts,  Espace Christiane  Peugeot  din  Paris,  Château
Royal  de  Collioure,  European  Pattent  Office,  Galeria  Foyer  Main  Building  și  Ambasada
României  din  Haga  (Olanda),  Reprezentanța  României  pe  lângă  UE (Bruxelles,  Belgia),
Viena (Austria), Sala festivă a Ministerului Culturii din Bratislava (Slovacia), etc. 

Precizări despre pictorii expozanți:
În cadrul actualei expoziții, „Soleil de l’Est” prezintă lucrări realizate de pictorii români care au
participat la rezidențele de artiști conduse de asociație în Franta, în perioada 2001 – 2014. 
Pictorii  expozanți  sunt  următorii :  Calin  BELOESCU,  Gabor  BIRO,  Nicolae  CATAVEI,  Viorel
CHIREA, Mariana CINTEANU, Cristina CIOBANU, Dan CIOCA, Daniel CRACIUN, Victor DIMA, Vasili
DIVIZA,  Carmen  GROZA,  Dumitru  MACOVEI,  Stefan  PELMUS,  Vasile  POP-NEGRESTEANU,
Valentin TANASE.

Contact: 
„Soleil de l’Est”: e-mail: contact@soleildelest.org          

Tel. 00 33 6 70 28 22 49

Saint-Cyr-sur-Loire, 10 septembrie 2019       Asociația „Soleil de l’Est”
     Michel Gavaza, președinte
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