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Arta si cultura traditionala deschid seria actiunilor dedicate Centenarului
Timisoarei

Manifestarile dedicate Centenarului Timisoarei debuteaza joi, 1 august 2019
, cu elemente specifice artei si culturii traditionale. Astfel, se va organiza, în premiera, un târg national al
mesterilor populari în chiar centrul orasului, mai precis în Piata Libertatii, târg ce reuneste mesteri populari din
nu mai putin de 12 judete ale României, carora li se vor alatura si ,,Bunicutele din Uzdin&rdquo; ca
reprezentante ale românilor din Serbia. Nu e usor sa reunesti peste 40 de mesteri, iar pentru acest lucru se
cuvine sa adresam multumiri mesterilor ce au sprijinit eforturile Primariei Timisoara: Perva Dinu, Adriana
Bejan si Andrei Racu. Mentionam faptul ca pe lista mesterilor participanti se regaseste si Nicu Muntean, din
judetul Alba, stabilit acum la Timisoara, ,,tezaur viu&rdquo; al României. În cadrul târgului vor fi organizate
ateliere de olarit, de pielarie, pictura si gravura in sticla si lemn si se vor putea achizitiona tesaturi, ceramica,
podoabe, sculpturi, instrumente muzicale, etc.
Deschiderea oficiala a târgului este programata la ora 17.00, când piata va fi animata si de catre artisti pe
picioroange.Tot de la ora 17.00 maestrul Stefan Popa Popas va da viata atelierului de caricatura, încercând ca
pe durata celor 4 zile sa reediteze succesul de care s-a bucurat la Festivalul Artelor Timisorene. De la ora
18.00, Eva Labadi împreuna cu compania Phantasia va stârni, cu siguranta, interesul micutilor prin prezentarea
piesei de teatru pentru copii ,,Fata babei si fata mosneagului&rdquo;.
De la ora 19.00 vor debuta si spectacolele pe scena din Piata Victoriei, acolo unde Ansamblul Timisul va
prezenta un spectacol muzical - coregrafic de o înalta tinuta artistica, ce va marca cei 100 de ani de la alipirea
Banatului la tara-mama.Vor sustine recitaluri îndragiti artisti din Banat si Ardeal: Carmen Popovici
&ndash;Dumbrava, Dumitru Teleaga, Dana Gruescu, Ion Dragomir, Anda Sabados, Doriana Talpes, Vladuta
Lupau si Armin Nicoara. Prezentarea evenimentului va fi realizata de catre Daniela Bacila, vocea mult
îndragita a radioului timisorean.
Biroul Organizare Evenimente
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