Eveniment cultural unic în Râmnicu
Vâlcea: Experiment prin artă –
Egregor

Săptămâna trecută, sâmbătă, 26 septembrie 2015, în prezenţa unei numeroase asistenţe,
în incinta Spitalului BalneoMedCentrer Ostroveni, din Rm. Vâlcea, a avut loc un
eveniment cultural de excepţie, lansarea albumului de artă contemporană „Egregor
–experiment prin artă”. Şi pentru că a fost vorba de arta contemporană, a avut loc şi
vernisajul unei expoziţii de sculptură, cel care şi-a expus o parte din lucrările sale
fiind sculptorul bucureştean Radu Aftenie. Albumul are ilustrate creaţiile a 500 de
artişti români şi el va fi donat, după cum spunea sufletul evenimentului, omul de
afaceri vâlcean Nicolae Sofianu, tuturor liceelor de artă, facultăţilor de artă,
muzeelor de artă, bibliotecilor judeţene şi municipale, ambasadelor noastre din
străinătate, ambasadelor străine din România şi facultăţilor de artă din majoritatea
capitalelor lumii.
Deşi lumea vâlceană care agreează cultura şi arta nu este atât de numeroasă, la actul
cultural săvârşit în Salonul „Art Gallery” al clinicii amintite, au participat
numeroşi invitaţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi judeţene,
reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Râmnicului, oameni politici, oameni de cultură şi
artişti plastici, nume de rezonanţă ale artei plastice româneşti contemporane.

Amintim, succint, participanţii, fără pretenţia că i-am cuprins pe toţi aici şi nu am
scăpat pe vreunul dintre ei. Acestora le cerem scuze. Primul om important al
Râmnicului, ÎPS Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, i-a avut lângă domnia sa pe
primarul Râmnicului, Ion Gigi Matei, prefectul de Vâlcea Dumitru Cornoiu, Romulus
Bulacu – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Romeo Rădulescu şi Traian
Dobrinescu – deputaţi, conf. univ. dr. Petru Lucaci – preşedintele Uniunii Artiştilor
Plastici din România, Constantin Prut, Luiza Barcan, Vasile Vasilescu şi Alexandru
Lungu – critici de artă, artişti plastici din ţară şi, desigur, Gheorghe Dican –
preşedintele UAP Vâlcea, alături de preşedinţii unor filiale judeţene UAP, cadre
universitare, dar şi un numeros public iubitor de artă.
În partea a doua a evenimentului, la vernisajul expoziţiei de sculptură a artistului
plastic Radu Aftenie, acestuia i-a fost înregistrată şi reţinută promisiunea de a
sculpta bustul organizatorului “strălucitului eveniment artistic”, Nicolae Sofianu,
care a primit mesajul cu multă modestie şi emoţie, deşi promisiunea se calează pe
meritul activităţii sale culturale şi de afaceri, dar şi pe dorinţa exprimată a mai
multor concetăţeni de-ai săi.

