


La zidirea soarelui se ştie,
Cerul a muncit o ve şnicie,
Noi, muncim întocmai, ne-am ales cu,
Ne-am ales cu domnul Eminescu,
Domnul cel de pasăre măiastră,
Domnul cel de nemurire a noastr ă
Eminescu.

Eminescu

Eminescu.



ASOCIAȚIA JUDEȚENĂ ARGEȘ,,BASARAB I” A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE ÎN 
PARTENERIAT CU CERCUL MILITAR PITEȘTI ȘI  FUNDAȚIA CULTURALĂ ILFOVEANU

ORGANIZEZĂ  ÎN  ZIUA  DE 15 ianuarie 2018, orele 11.30-
MANIFESTAREA CULTURAL -ARTISTICĂ DEDICATĂ

,,Zilei  Culturii Naționale “ și zilei de naștere a poetului 
Mihai Eminescu

AGENDA EVENIMENTULUI:
-Cuvânt de deschidere –col.rtr. Stoica Ilie

Președintele Asociației 
col.rtr. Ilie STOICA

-Cuvânt de deschidere –col.rtr. Stoica Ilie
-Fundația Culturală Ilfoveanu - spa ţiu al dezbaterii şi 
dialogului artistic.

Maria LINA-Director Executiv
-Eminescu – dragostea de neam şi ţară.

ing. Neacșu Mihaela –bibliotecar Cercul Militar Pite ști
-Spectacol de muzică și poezie,, La steaua care-a răsărit”

-Corul Veteranilor Militari
recită : - prof. Cornelia Ghinea    - Ion Sibiceanu -Col.Constntin

Mândruță



Galeria de artă a Fundaţiaei Culturalăe Ilfoveanu 







-Cuvânt de deschidere 
col.rtr. Stoica Ilie

Mihai Eminescu este in literatura 
romana poetul nepereche a carui opera 
invinge timpul, dupa cum afirma George 
Calinescu. El este cel mai mare poet 
national, care exprima cel mai bine si cel mai 
complet spiritualitatea romaneasca.complet spiritualitatea romaneasca.

Eminescu a fost o personalitate 
coplesitoare, care i-a impresionat pe 
contemporani prin inteligenta, memorie, 
curiozitate intelectuala, cultura de nivel 
european si farmecul limbajului. 



Fundaţia Culturală Ilfoveanu este o 
ofertă pentru spaţiul românesc de a evalua 
şi transforma arta ei reprezentativ ă, în 
dependenţă cu arta europeană. Legată 
fundamental de istoria şi evoluţia societăţii 
româneşti, în ciuda decalajelor de 
valorizare, arta româneasc ă originală 
aduce vibraţie şi rezonează cu publicul, 
motiv suficient pentru a încerca ridicarea 

-Fundația Culturală Ilfoveanu - spaţiu al dezbaterii şi dialogului artistic.
Maria LINA-Director Executiv

motiv suficient pentru a încerca ridicarea 
cotei şcolii de artă naţională

Fundaţia Culturală Ilfoveanu îşi propune 
ca misiune, să fie un spaţiu al dezbaterii şi 
dialogului artistic. Sensibilizarea 
comunităţii faţă de actul artistic, emularea 
şi stimularea unui public avizat care 
decriptează şi asimilează estetica artei 
contemporane, constituirea unui nucleu de 
difuzare a informa ţiei artistice, sincron cu 
efervescenţa fenomenului european, sunt 
priorităţi ale fundaţiei



•1953-1964 urmează cursurile liceului
„I. Brătianu” în Pitești, unde a fost 
coleg, printre alții, cu Daniel Turcea
•1964-1970 urmează cursurile

•1996-2000 este Decan al Facultății
de Arte Plastice din cadrul
Universității de Artă din București
•2004-2006 Rector al Universității
Naționale de Arte din Bucureșt

Sorin Ilfoveanu
(n. 23 mai 1946, Câmpulung Muscel) 
este un pictor și desenator român 
contemporan, recunoscut în țară și 

peste hotare

•1964-1970 urmează cursurile
Universității de Artă din București la 
clasa maestrului Corneliu Baba, 
asistent Liviu Lăzărescu, avându-i
colegi, printre alții, pe Mihai Cismaru, 
Ștefan Câlția, Sorin Dumitrescu și
profesori: Eugen Schileru, la istoria
artei, Ghițescu, la anatomie, Simio
Iuca, la gravură. 
•Din 1971 este Membru al Uniunii
Artiștilor Plastici din România



“Sorin Ilfoveanu, îmi pare a fi dintotdeauna 
și din viitor; arta lui este fără vârstă, 
mistică, înțeleaptă; da, de aceea artistul e 
calm și relaxat în atelierul său, înțeleptul 
se simte la el acasă; mistica lui nu 
îndepărtează, înțelepciunea lui nu 
complexează; faceți efortul de a vi-l 
apropia; veți vedea, cu el împreună, totul 
pare simplu… ca viață.”

Radu Boroainu

Picturi semnate de Sorin Ilfoveanu







Asociația ,,Organizația Județeană Argeș ,,Basarab I
a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere

Se acordă
FUNDAȚIEI CULTURALE ILFOVEANU

pentru păstrarea și promovarea valorilor culturii 
românești  și organizării excelente a manifestării din 
15.01.2018 dedicate poetului na țional Mihai Eminescu

Președintele Asocia ției 
col.rtr. Ilie STOICA

Lina  Maria –director executiv al Fundației 
Culturele Ilfoveanu a primit o Diplomă de 

excelență  pentru organizarea manifestării din 
15.01.2018 dedicată poetului național Mihai 

Eminescu și Culturii  Naționale.



Ar fi putut număra plopii altfel, dar i-a numărat din doi în doi, ca să 
fie mereu fără soț, plângându-și astfel iubirea neîmplinită…

I-ar fi fost la îndemână să-i ceară Lunii să coboare și să se 
îndrăgostească de un pământean, dar a ales Luceafărul…

Ar fi reușit să întrebe un singur copac de ce se leagănă, dar a 
întrebat codrul…

Dintre atâția bravi domnitori iubitori de glie, l-a ales pe Mircea 
să apere „ sărăcia, și nevoile, și neamul ”…

L-a invocat pe Țepeș să curețe țara de „smintiți și de mișei ”…
Dunărea, Jiul sau Oltul puteau să înlocuiască lacul, dar a 

preferat nuferii acestuia…
Toate le putea schimba, căci haru-i permitea orice schimbare.
Dar el a știut să aleagă tot ce e mai bun din seva acestui 

pământ, unde, „de la Nistru pân* la Tisa ” (și) atunci românii pământ, unde, „de la Nistru pân* la Tisa ” (și) atunci românii 
plângeau…

Și-a numit țara „dulce Românie ”, dorindu-i „ glorii, bucurie ” …
Și-a salutat confrații cu „Trăiască Nația!”…
Și tot el, care ne-a dăruit limba română de astăzi, el, care 

„dintre toți e cel mai mare ”, și-a asumat riscul de a spune în presa 
vremii adevărul, plătind cu viața…

El, poetul, el, gazetarul, el, DOMNUL LIMBII ROMÂNE, geniul 
umilit, înfometat și suprimat de ai lui, se naște în fiecare an, căci 
acesta este dreptul NEMURITORILOR! 

Frumusețea gândurilor despre Emiescu publicate pe net de o 
distinsă profesoară de limba română și transmise publicului de  ing. 

Mihaela Neacșu –biliotecar Cercul Militar Pitești

-Eminescu – dragostea de 
neam şi ţară.

ing. Neacșu Mihaela  
bibliotecar Cercul Militar Pite ști



Recital de versuri din opera poetului Mihai Eminescu
Ion SIBICEANU
preot  Nicolae IONESCU
lt.col.r.Constantin BĂJENARU
prof. Cornelia  GHINEA
ing. Constantin SAMOILĂ
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